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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

 
УДК 338. 431:338.4  
Сиротюк Г.В., к.е.н., доцент 

Львівський національний аграрний університет 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 

«СОЦІОЕКОНОМІКА» 

 
У статті розкрито економічну сутність поняття «соціоекономіка». Розглянуто погляди науковців у 

трактуванні соціоекономіки з позиції двох версій - міждисциплінарної і економічної. Доведено 

необхідність створення умов для ефективного розвитку аграрного сектора у стратегічних пріоритетних 

напрямах, які передбачають єдність економічних, соціальних та екологічних інтересів суспільства. 

Обґрунтовано, що соціоекономіка спроможна вирішувати завдання для будь-яких соціально-економічних 

систем, виявляти вплив багатьох неекономічних чинників на економічні процеси. 

Ключові слова: соціоекономіка, соціоекономічний розвиток, добробут населення, аграрний 

сектор, економічні аспекти, соціальні аспекти 

 

Syrotyuk H. 

 

CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF STUDY OF “SOCIOECONOMICS” 

AS A NOTION 
 

The article reveals economic essence of the notion “socioeconomics”, specifies opinion of scientists in 

interpretation of socioeconomics, viewing from two positions, i.e. interdisciplinary and economic. The author 

argues necessity to supply conditions for efficient development of agrarian sector in strategic priority directions, 

anticipating integration of economic, social and ecological interests of society. It is grounded that 

socioeconomics is able to make tasks for any social-economic systems, define impact of many non-economic 

factors on economic processes. 

Key words: socioeconomics, socioeconomic development, well-being of peasants, agrarian sectors, 

economic aspects, social aspects.  

 

Сиротюк А.В. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

«СОЦИОЭКОНОМИКИ» 
 

В статье раскрыта экономическая сущность понятия «социоэкономика». Выделены взгляды 
ученых в трактовке социоэкономики с позиции двух версий - междисциплинарной и экономической. 

Доказана необходимость создания условий для эффективного развития аграрного сектора в 

стратегических приоритетных направлениях, которые предусматривают единство экономических, 

социальных и экологических интересов общества. Обосновано, что социоэкономика способна решать 

задачи для любых социально-экономических систем, оказывать влияние многих неэкономических 

факторов на экономические процессы. 

Ключевые слова: социоэкономика, социоэкономическое развитие, благосостояние населения, 

аграрный сектор, экономические аспекты, социальные аспекты 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Нестабільність у сучасному світі, 

посилення кризових явищ негативно впливають на економічну активність і зростання 

добробуту населення. Для забезпечення прогресивного економічного і соціального 

розвитку, підвищення ефективності економіки, зростання якості життя, людського 

розвитку, покращення суспільної взаємодії необхідні соціально-економічні 

трансформації в країні. Вони мають на меті формування соціальної держави, де 



Економічний форум 1/2016 

 

5 
 

основним засобом підвищення ефективності суспільного виробництва і зростання 

добробуту населення повинна бути соціальна орієнтація економіки. 

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом потребує імплементації у вітчизняну практику комплексу 

директив, що стосуються економічної, соціальної і екологічної сфер життєдіяльності. 

Пріоритетною метою розвитку суспільства є забезпечення продовольчої безпеки, 

розробка і реалізація скоординованої політики з розвитку сільськогосподарського 

виробництва. В нинішніх умовах збільшення виробництва сільськогосподарської 

продукції та нарощування експортного потенціалу сільського господарства не завжди 

призводять до поліпшення рівня добробуту селян, ігноруються їх соціальні та 

економічні інтереси. Все це спонукає до радикальних змін у системі господарювання 

аграрних підприємств, а саме їх розвитку на засадах соціоекономіки. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Проблеми соціоекономіки досліджено провідними вітчизняними та зарубіжними 

ученими, такими як В. Антропов, Ф. Бородкін, О. Бородіна, А. Бутенко, В. Геєць,        

О. Головніна, А. Гуторов, С. Гріневська, Ю. Залознова, В. Костюк, А. Нестеренко,            

О. Новікова, Н. Новікова, Г. Слезингер, Ю. Филякин, М. Шабанова, Л. Шамілева,              

А. Etzioni, Eatwell, T. Lawson, M. Milgate, P. Newman та інші.  

Водночас, незважаючи на вагомість цієї проблематики й значну кількість 

наукових досліджень з цих питань, окремі аспекти напряму соціоекономіки все ще 

залишаються недостатньо вивченими. Обумовлено це наявністю значної кількості 

нерозв’язаних накопичених і новітніх соціально-економічних проблем і зростаючою 

потребою у застосуванні нових нетрадиційних шляхів виходу із кризового стану, 

особливо аграрного сектору економіки.  

Цілі статті. Метою статті є узагальнення наукових та практичних поглядів на 

визначення поняття «соціоекономіка», дослідження сутності цього поняття та підходи 

до його визначення.  

З методологічної точки зору, соціоекономіка перебуває у стадії становлення, що 

потребує осмислення двосторонніх зв’язків між економічними і соціальними 

процесами відтворення господарських систем самих різних рівнів і типів (від 

домогосподарства, громад, підприємства до національної господарської системи в 

цілому).  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Нині аграрний сектор є найбільш перспективним у 

зовнішній торгівлі, тому його розвиток потребує чітко визначених перспектив. Поряд з 

тим, на аграрний сектор покладається соціальне навантаження, яке пов’язане із 

соціально-економічним розвитком сільських територій та добробутом сільського 

населення. З цією метою виникає необхідність створення умов для ефективного 

розвитку аграрного сектора у стратегічних пріоритетних напрямах, які передбачають 

єдність економічних, соціальних та екологічних інтересів суспільства.  

Економічний напрям передбачає підвищення ефективності використання 

потенціалу земельних ресурсів у сільськогосподарському виробництві, зростання 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та збільшення її експорту,  

підтримання місцевих ініціатив щодо диверсифікованого розвитку сільських територій, 

покращення  ринкової інфраструктури в сільській місцевості, розвиток сільського 

підприємництва та його державна підтримка, особливо малого та середнього бізнесу. 

Соціальний напрям передбачає посилення ролі сільських громад  у задоволенні 

інтересів селян, забезпечення розвитку сільської соціальної та культурно-побутової 

інфраструктури, покращання якості життя сільського населення за рахунок 
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найповнішого використання людського капіталу,  підвищення рівня зайнятості і 

соціального захисту сільського населення,  гарантування йому соціальної рівності. 

Екологічний напрям передбачає раціональне використання та збереження 

природних ресурсів, дбайливе ставлення до довкілля, удосконалення системи 

державного управління земельними ресурсами, покращення родючості ґрунтів, 

виробництво екологічно чистої продукції, раціональне використання земель 

сільськогосподарського призначення. 

Отже, забезпечити стабільний розвиток аграрного сектору економіки можна за 

рахунок ефективного соціального спрямування, через нарощення людського й 

соціального капіталу, гармонізацію суспільних відносин, що позитивно впливає як на 

економічний, так і на екологічний напрями. Це й обумовлює потребу взаємоузгодження 

економічних, соціальних та екологічних цілей, що визначає доцільність соціальної 

орієнтації економіки.  

Основні ознаки соціоекономіки є предметом дискусій багатьох науковців. Вони 

зводяться до характеристик взаємодії економічної та соціальної сфер із додержання 

вимог збалансованості, ефективності та розвитку.  

Початком у розвитку соціоекономіки було створення у 1989 р. Міжнародного 

товариства розвитку соціоекономіки (SASE) у Гарвардській школі бізнесу, яке очолив 

А. Етціоні.  У «платформі-мінімум» SASE сформульовані основи соціоекономіки, тобто 

методологічні підходи до визначення сутності, принципів та сфер застосування нового 

наукового напряму. А. Етціоні чітко не визначає наукового статусу соціоекономіки. Він 

одночасно говорить і про нову парадигму у розвитку економічної науки (досягнута 

широка згода в оцінці основ нової парадигми, що знайшла своє відображення у 

«платформі-мінімум»), і про соціоекономіку як науку (вона є одночасно позитивною та 

нормативною наукою) [1, с.66].  

В Україні науково-методологічні дослідження, які стосувалися соціально-

економічних та виробничо-господарських процесів і відносин на селі та за своєю  

суттю були наближеними до соціоекономічних, припадають на 90-ті роки минулого 

століття і започатковані Шепотько Л.О. та її науковою школою  [2].  

Соціоекономічні дослідження в нашій країні зосереджуються в «Інституті 

економіки та прогнозування НАН України» і набувають нової науково-методологічної 

сутності. Одержані наукові результати стосуються науково-прикладних основ та 

соціоекономічної модернізації агросфери. 

Фундаментальною базою соціоекономічного розвитку України стали результати 

досліджень Бородіної О. М., Гейця В. М., Гуторова А. О., Прокопи І. В. Ними 

обґрунтовано необхідність відновлення багатофункціонального характеру українського 

сільського господарства, сутність і шляхи соціоекономічної модернізації аграрного 

сектора. Соціоекономічна модернізація – це таке осучаснення суспільно-виробничої 

системи, яке, поряд з оновленням матеріально-речових елементів і розподільчих 

відносин, супроводжується реалізацією та нарощуванням творчого потенціалу кожної 

людини, формує її як особистість, завдяки чому збільшується загальна результативність 

функціонування економіки [3, с. 43]. 

Проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах 

соціоекономіки розглядає В. В. Юрчишин і зазначає, що вихідною науковою основою, 

що формує категорію соціоекоміка, є своєрідна тріада: економічна теорія, економічна 

соціологія і сукупність інших суспільних наук, застосовуваних у соціоекономічних 

інтересах [4, с. 11]. 

Різні аспекти дослідження змісту соціоекономіки привертають увагу вітчизняних 

та зарубіжних вчених. Використовуючи зазначені підходи, можна узагальнити 

визначення поняття «соціоекономіка» інших дослідників (табл.1). 
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Таблиця 1 

Сутність поняття «соціоекономіка» в науковій літературі 
Джерело Визначення 

 
2 3 

В. Антропов 
[5, с. 75] 

концептуальна модель соціально-економічної системи, яка ґрунтується на 
сумісництві економічної ефективності та соціального компромісу  

А. Бутенко 
[6, с.7] 

особлива форма ринкового господарювання, свідомо спрямована державою і 
суспільством на вирішення певних соціальних завдань  

Ф. Бородкін 
[7] 

сфера знань, рівнозначна економіці, яка має можливість використовувати все 
багатство, накопичене в економічних науках і значної кількості теорій, концепцій 
та методологічних прийомів, розроблених гуманітарними науками 

А.Гальчинський [8] в сучасних умовах постійних трансформацій економічних процесів «економіка 
сприймається як тотожність об’єктивного і суб’єктивного», як «суб’єктивна 
матеріальність», «сконструйована людиною реальність», що являє собою 
платформу для виникнення нової політекономічної парадигми, яка акцентує 
увагу на структурній подвійності соціально-економічних відносин  

С. Гріневська 
[9] 

система господарювання, підпорядкована досягненню соціальних інтересів 
особистості, суспільства, держави при додержанні вимог безпеки, ефективного та 
збалансованого розвитку в економічній та соціальній сферах  

О. Головніна 
[10, с. 3] 

 

модель сучасного суспільства, що організована на принципах соціальної 
справедливості, рівності, законності, соціальної захищеності, яка забезпечує 
своїм громадянам соціально-економічні гарантії, зайнятість і високий рівень 
життя  

Л. Ерхард [11] забезпечення соціальних гарантій населення та соціальна спрямованість 
ринкового господарства  

J. Eatwell, 
M. Milgate, 
P. Newman 
[12, с. 17]. 

це термін, що був запроваджений як «парасолька» для означення тієї сфери 
наукової думки, що за принципом комплементарності «використовує економіку 
для вивчення суспільства та суспільних явищ» 

В. Єременко 
[13, с. 24] 

 

займається вивченням соціально-економічних законів і закономірностей, що 
регулюють взаємовідносини в сучасному суспільстві, забезпечують 
співробітництво, досягнення соціального консенсусу за метою досягнення 
загального добробуту  

Ю. Залознова 
[14, с. 139] 

сутність соціоекономічного підходу полягає в тому, що сама людина – її знання і 
вміння, ініціативність та інноваційність, ставлення до праці та свого здоров’я – 
багато в чому забезпечують шанси економічного успіху і модернізації 

М. Кондратьєв 
[15] 

досліджуючи особливості економічного розвитку, показав їх соціальну 
значущість. Він вважає, що великі цикли «відображаються не тільки в 
економічному, а і в соціальному житті»  

В. Костюк [16] соціальне та економічне становить єдине ціле, яке не можна розкласти на окремі, 
навіть взаємозв'язані складові, тоді як соціально-економічна сутність виникає у 
результаті взаємодії соціальних і економічних сторін процесу, кожна з яких 
зберігає відносну самостійність 

Т. Лоусон 
[17, c. 492] 

підкреслює необхідність використання інтегрованих 
методів в економіці із соціології, історії, філософії та політології належить до 
«неортодоксального» напряму економічної науки 

М. Лутца 
[18, с.33] 

дисципліна, що вивчає взаємозв’язки економічної науки, з одного боку, та 
соціальної філософії, етики та людських чеснот – з іншого 

О. Новікова, С. 
Гріневська, Л. 
Шамілева 

[19] 

система господарювання, підпорядкована досягненню соціальних інтересів 
особистості, суспільства, держави при додержанні вимог безпеки, ефективного та 
збалансованого розвитку в економічній і соціальній сферах 

О. Нестеренко 
[20, c. 71] 

набір соціально-економічних інститутів, головною метою яких є досягнення 
соціальної справедливості й високого рівня життя  

Г. Слезингер 
[21, с. 10] 

економіка, формування і розвиток якої підпорядковані пріоритетній меті 
забезпечення добробуту кожної людини та суспільства в цілому  

В. Сухих, 
Н.Новікова [22] 

розв’язання проблем господарювання, розвитку ринку, ринкової конкуренції має 
ґрунтуватися не тільки на засадах підвищення рівня одержаного прибутку, а й на 
засадах підвищення соціальної значущості одержаних результатів 

Ю. Філякін [23] вільний розвиток конкуруючого індивіда, який адекватно сприймає цінності 
сучасності, що відображені соціальною відповідальністю і державною 
соціальною підтримкою  

М. Шабанова 
[24, c. 31, 38] 

вивчає характер і закономірності двосторонніх зв’язків між економічними і 
соціальними аспектами відтворення господарських систем різних видів і 
намагається дати (там, де це можливо і необхідно) економічну оцінку цим 
зв’язкам на основі, по-перше, порівняння затрат і результатів, а по-друге, 
врахування соціальних обмежень  
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Як бачимо з наведених визначень поняття «соціоекономіка» розглядається з 
позиції двох версій – міждисциплінарної і економічної. Міждисциплінарна версія 
полягає у взаємозв’язку соціоекономіки із суспільними науками (політологія, 
соціологія, психологія, ергономіка, економічна теорія, економіка праці тощо). 
Економічна версія полягає у поєднанні двостороннього зв’язку між економічними і 
соціальними аспектами, усвідомленні закономірності двостороннього зв’язку між 
ними.  

Вважаємо, що соціоекономіка спроможна вирішувати завдання для будь-яких 
соціально-економічних систем, виявляти вплив багатьох неекономічних чинників на 
економічні процеси, визначати вплив економічних перетворень на соціокультурні 
параметри суспільства, що сприятиме прийняттю ефективніших управлінських рішень. 

Сутність соціоекономічного підходу аграрних підприємств має базуватися на 
двох напрямах: економічний розвиток підприємства та соціальний розвиток його 
сільської території, які мають бути взаємозалежними і взаємодоповнюючими.  

Висновки. Отже, проведенні дослідження дають підстави трактувати 
соціоекономіку з однієї сторони як міждисциплінарний напрямок економічної теорії, з 
іншої – як суспільно соціально й економічно зумовленим і об’єктивно необхідним 
явищем. Саме соціоекономіка дозволяє за рахунок міждисциплінарних важелів і 
комплексного підходу до розв’язання будь-якої проблеми соціально-економічного 
розвитку знаходити вирішення  стратегічних управлінських рішень. 

Соціоекономіка досліджує і вивчає двосторонні зв’язки між економічними і 
соціальними аспектами відтворення різних систем і намагається здійснити економічну 
оцінку цим зв’язкам на основі співставлення витрат і результатів з урахуванням 
існуючих соціальних обмежень.  

Подальший розвиток соціоекономіки сприятиме глибшому осмисленню 
економічних і соціальних процесів, їх взаємозв’язків і взаємообумовленостей, що 
призведе до економічного зростання як аграрної сфери, так і країни в цілому. 
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В статті узагальнено інформацію про розвиток франчайзингових туристичних мереж в Україні, 
проаналізовані умови франчайзингу для потенційних партнерів найвідоміших франчайзерів в 
туристичному бізнесі, які працюють на ринку України (TPG, TUI, Join Up!, Сoral Travel, TEZ TOUR), 
розглянуті моделі співпраці франчайзерів для роботи з турагентствами, сформовано узагальнену 
характеристику туристичних франчайзингових мереж України. 
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АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФРАНШИЗ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 

 
В статье обобщена информация о развитии франчайзинговых туристических сетей в Украине, 

проанализированы условия франчайзинга для потенциальных партнеров самых известных франчайзеров 
в туристическом бизнесе, которые работают на рынке Украины (TPG, TUI, Join Up !, Сoral Travel, TEZ 
TOUR), рассмотрены модели сотрудничества франчайзеров для работы с турагентствами, сформировано 
обобщенную характеристику туристических франчайзинговых сетей Украины. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзинговая сеть, туристический рынок, туристическая 
франшиза, франчайзер, франчайзи, модели сотрудничества 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Франчайзинг в сучасній економіці – 
найбільш розповсюджена та вигідна форма співпраці для туристичних агентств у разі 
створення нового власного бізнесу або реорганізації вже працюючого. У туристичній 
галузі франчайзингові фірми зазвичай є процвітаючими, прибутковими (хоча галузь 
загалом вважається низькомаржинальною) і в той же час ризиковими (мережа «Гарячі 
тури», туроператори «News Travel», «Karya Tour», «Ільтур», «Лабіринт»). Франчайзери 
пропонують різні моделі та схеми співпраці, від найпростіших до багатоваріантних. 
Зважаючи на інноваційність механізму франчайзингу для усіх українських ринків, у 
тому числі і для туристичного ринку, а також у зв'язку із зростаючим інтересом до 
франчайзингу з боку туристичних агентств в умовах зниження ринкової кон’юнктури, 



Економічний форум 1/2016 

 

11 
 

зростає потреба в докладному дослідженні пропозицій франшиз на туристичному 
ринку України. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Теоретичні засади франчайзингу загалом, та в туристичному бізнесі зокрема, 
досліджували О. Бурдяк, З. Варналій, С. Галасюк, О. Гарбер, Ж. Дельтей, Т. Демура, 
А.Дурович, Д. Землякова, В. Квартальнов Е.Кесслер, О. Корольчук, О. Корягін, 
О. Кузьмін, Ю. Михайліченко, Г.Мунін, Я.Мюррей, А. Ногачевський, В. Самодай , 
Дж.Стенворт, З. Тимошенко Е.Харрісон, А. Устюжанін, С.Шейн, Л.Шульгіна, 

 

С. Ягудін та інші. Привабливість туристичного франчайзингу вчені пояснюється його 
«широким розвитком в світовій економіці, комплексним характером відносин та 
достатньо високим рівнем їх прозорості, а також перевагами взаємовигідних системних 
зв'язків» [2]. У той же час, практичні аспекти франчайзингу на вітчизняному 
туристичному ринки вивчені недостатньо, а інформація про умови, які пропонуються 
франчайзинговими туристичними мережами в Україні не систематизована, що 
утруднює вибір для туристичних агентств і робить наукові пошуки незатребувані 
реальним сектором. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Більшість туристичних агентств, розташованих в 
економічно розвинених країнах Європи та Північної Америки, вже давно охоплені 
франчайзинговими мережами, прикладами яких можуть служити три компанії, які 
С. Галасюк [1] визначив як лідерів німецького туристичного ринку і які сьогодні є 
провідним туроператором не тільки Німеччини, але й усієї Європи. Ми доповнили 
інформацію зазначеного автора і наводимо коротку характеристику франчайзі: 

- «TUI» (Touristik Union International) – турконгломерат утворений у 1968 в Німеччині 
п'ятьма компаніями «Touropa», «Hummel», «Sharnow», «Dr. Tiggers», «TransEuropa». У 
1997 р TUI придбав компанію Happal-Lloyd AG – холдинг з власною турагентської 
мережею і авіакомпанією, а в 2000 році турецьку компанію Gulet Toutism. TUI також були 
куплені туроператори в Великобританії British Thompson Travel Group, у Бельгії, 
Швейцарії, Австрії, Португалії, Польщі, Іспанії, вкладено інвестиції в болгарські курорти 
«Сонячний берег» і «Албена». У 2014 році відбулося злиття зі своєю дочірньою компанією 
– британською TUI Travel і в результаті об'єднання TUI став найбільшим туроператором в 
світі. Франчайзингова мережа TUI діє в 180 країнах світу і обслуговує по 30 млн. клієнтів в 
рік на 27 туристичних ринках. TUI є однією з найприбутковіших туристичних компаній у 
світі, її оборот в 2013/2014 фінансовому році склав рекордні 18,7 млрд євро, операційний 
прибуток – 869 млн євро. TUI AG є вертикально інтегрованим холдингом, який забезпечує 
власними силами і під своїм власним контролем весь тур: від бронювання, перельоту, 
розміщення, обслуговування своїми представниками на кожному курорті і в кожному 
готелі. До групи входять туроператори TUI, мережі турагентств, більше 300 готелів, 6 
авіакомпаній із загальним парком в 136 літаків, 12 круїзних лайнерів і багато іншого. 
Компанія активно інвестує в розвиток нових бізнесів, передає експертизу і технології своїм 
підрозділам. Акції TUI Grup котируються на Лондонській і Франкфуртській фондових 
біржах. Компанія входить до бази розрахунку індексу FTSE 100 – найвпливовішого 
біржового індикатора в Європі. TUI Україна є невід'ємною частиною TUI Grup. З 2014 
року український туроператор відноситься до сектору зрілих ринків (Mainstream), який 
об'єднує компанії TUI в країнах Європи та Канаді [4;12; 13]; 

- «Thomas Cook» найстаріший туроператор у світовій історії, заснований 
легендарним Томасом Куком і туроператор №2 за обсягами продажів у світі. Thomas 
Cook веде свою історію з 1841 року. 52% акцій компанії належать Arcandor AG, що 
управляє мережею Karstadt Quelle. Thomas Cook Group володіє авіакомпанією Thomas 
Cook Airlines (більше 100 літаків), у компанії 33 туристичних операторів, відкрито 3000 
туристичних офісів, частина з яких працює по франчайзингу, 22000 співробітників. 
Надає послуги під марками Airtours, Direct Holidays, Going Places, Manos, Panorama, 
Sunset і Thomas Cook. У 2007 році німецький концерн Thomas Cook AG поглинув ще 
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одного англійського туроператора – «My Travel», за яку заплатила близько за 5,5 млрд 
дол. Була організована об'єднана компанія Thomas Cook Group plc. обсяг продажів якої 
на 30 вересня 2014 складає £8500 млн. [9]. Акції Thomas Cook Group Plc котируються 
на Лондонській фондовій біржі (TCG).. 

- «Rewe-Touristik» - туроператорська компанія створена у 1988 р., в 1994 році мала 
300 турагентств, а в 1995 році придбала компанію ITS Reisen. Сьогодні має 
франчайзингову мережу, що складається з 1260 туристичних бюро, готелів на 55 тисяч 
місць 30, а також авіакомпанії LTU. Крім туризму, «Rewe» займається ще й іншою 
комерційною діяльністю - роздрібною торгівлею продовольчими та спортивними 
товарами, об'єднуючи більше 10 тис. магазинів. Принцип всіх німецьких концернів, що 
займаються туризмом, полягає в наявності власної авіакомпанії, власної системи 
готелів і транспорту. Все це дає їм можливість концентрувати свою діяльність і 
надавати клієнтам повний пакет послуг [1; 6; 13]. 

Назвати точну кількість франшизних мереж, що діють на території України в 
галузі туризму неможливо, що пов'язано з розмитістю поняття франчайзингу в Україні. 
В нашій статі ми будемо відштовхуватися від визначення Європейської федерації 
франчайзингу ((European Franchise Federation – EFF): франчайзинг – це система 
продажу товарів, послуг або технологій, яка заснована на тривалій співпраці між 
юридично і фінансово незалежними сторонами – франчайзером і франчайзі. Такими 
чином, учасниками туристичної мережі є «самостійні, юридично незалежні 
турагентства, які працюють під єдиним міжнародним брендом, використовують 
передові технології і реалізують глобальну маркетингову політику, що включає в себе 
єдину цінову політику, єдині маркетингові інструменти та стратегію просування на 
ринку» [7]. За результатами проведених досліджень в галузі функціонування 
франчайзингу ще в 2011 році в Україні працювало 16 туристичних мереж, що 
функціонували за франчайзинговою системою, в основному, це українські компанії [3].  

Першими в Україні були створені дві туристичні мережі – «Мережа агентств 
горящих путівок» («Сеть агентств горящих путевок») і «Магазин горящих путівок» 
(«Магазин горящих путевок»), робота яких полягала у формуванні віртуального 
торговельного майданчику. Агентам-учасникам пропонувалися атрибути 
франчайзингу: загальний бренд, реклама, підключення до програми. Фахівці ринку 
відмічають, що сьогодні в Україні туристичний бізнес є рентабельним для великих 
системних операторів і агенцій, які надають ексклюзивні послуги, а ринок туристичних 
агентств поступово буде скорочуватися, так як частина продажів піде в онлайн. При 
цьому на ринку будуть залишатися в основному турагентства, що працюють під 
брендом великих туроператорів. Роздрібний ринок буде найближчим часом 
консолідуватися, укрупнюватися, з'являться нові мережі і укрупняться вже наявні. 
Якщо зараз обсяг продажів через мережеві агентства, залежно від туроператора, 
становить від 15 до 25%, то в найближчі кілька років ця частка зросте до 30-40% у 
загальній структурі ринку []. Найвідомішими франчайзерами в туристичному бізнесі, 
які працюють на вітчизняному ринку є: Travel Professional Group (TPG), TUI, Join Up!, 
Сoral Travel, TEZ TOUR, Соната, «Мережа агентств «Гарячі тури»», «ФЕЄРІЯ мандрів», 
«Поїхали з нами», «Куда угодно»  та інші. Розглянемо кожну з них. 

Travel Professional Group (TPG) – найбільший туристичний оператор України з 
національним капіталом. З моменту заснування основною метою компанії є створення 
туристичного продукту найвищої якості, який би користувався попитом на всіх ринках, де 
вона представлена. З 2011 року компанія успішно розвиває власну франчайзингову мережу 
туристичних агентств. У 2015 компанією в TPG була впроваджена нова франчайзингова 
концепція і відкрито 10 філій. Суть нової концепції: «Планування подорожі – 
найважливіший етап підготовки відпочинку. Залежно від рівня компетенції фахівців з 
планування відпочинку, клієнт отримує продукт, який або відповідає його запитам, або ні. 
Тому, головна складова концепції TPG-агентство – відповідати і передбачати запити своїх 
клієнтів». Останнім часом інтерес на вступ до мережі TPG значно зріс. Велика частка 
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нових франчайзі (94%) – це вже діючі агентства. TPG надає їм всю необхідну підтримку: 
маркетингову, фінансову, юридичну і т.д. Одним з головних критеріїв вступу в мережу – є 
бездоганна бізнес репутація. У кожному офісі TPG агентство клієнт отримає однаково 
високий сервіс і допомогу експерта в плануванні подорожі [10]. 

Франчайзі TPG отримають від франчайзера: бренд-бук; консультації дизайнера і 
куратора з використання фірмового стилю; надання рекламної продукції; консультації 
маркетолога; масштабну рекламну компанію спрямовану на просування мережі. Якщо 
детальніше, то франчайзі отримує: постійну консультацію з питань ведення 
туристичного бізнесу, гаряча лінія і центр підтримки клієнтів 24/7, спеціально 
розроблені методичні посібники з правил роботи в мережі, закріплення куратора за 
кожним офісом, рекомендації з брендування офісу відповідно до стандартів TPG, 
можливість постійно підвищувати кваліфікацію на семінарах та тренінгах із 
залученням провідних фахівців, безкоштовна участь в рекламних турах, контроль 
якості обслуговування клієнтів персоналом франчайзі, рекламно-інформаційну 
продукцію про тури та країни, допомогу в підборі персоналу, індивідуальну бонусну 
програму для менеджерів франчайзі, пріоритетну обробку заявок у високий сезон, 
продаж турів в розстрочку, ексклюзивну асистанс-послугу, унікальну систему захисту 
подорожі «Security», рекламу в Інтернеті, проведення промо-акцій, продаж авіаквитків 
по всьому світу без отримання спеціальної акредитації (через офіс фрайчайзера ), 
участь у рейтинговій програмі «Ліга Чемпіонів TPG Agency».  

В рамках франчайзингу TPG надає масштабну рекламну підтримку для своєї 
мережі: вже кілька років компанія видає туристичний журнал Travel Professional 
Magazine – один із пріоритетних ресурсів компанії в сфері популяризації розвитку 
якісного та професійного туризму; випускає каталоги на літній і зимовий періоди; 
проводить рекламні компанії в регіонах України: преса, зовнішня реклама та ін.; 
проводить промо-акції, які стимулюють продажі. Компанія є засновником премії Travel 
Professional Awards, «туристичного Оскара» України, яка вручається кращим 
туристичним агентствам за підсумками кожного сезону. 

Інформаційну підтримку учасників франчайзингової мережі забезпечує сайт 
www.tpg.ua, який працює і за схемою В2В та (для успішної та зручної роботи 
партнерів) і за схемою В2С прямого зв’язку з туристами (пошук турів без права 
бронювання у оператора). Діє CRM система для автоматизації роботи з клієнтом та 
організації роботи компанії. Наявний централізований cool-центр (дзвінки надходять в 
cool-центр і розподіляються по офісах франчайзі). Учасники мережі отримують 
корпоративний внутрішній безкоштовний зв'язок без тривалих очікувань на лінії. 
Також створюється корпоративна адреса електронної пошти, на яку франчайзі будете 
отримувати інформацію про найактуальніші пропозиції від TPG.  

Юридична підтримка франчайзі «TPG-агентство» надається партнером компанією 
Jurimex, професійні юристи якої займаються розглядом можливих скарг клієнтів, надають 
при необхідності послуги щодо повного юридичного супроводу відкриття фірми. 

В той же час, франчайзер формує ряд вимог до претендента «TPG агентство» 
(бездоганна ділова репутація; виконання стандартів якості обслуговування клієнтів; 
навички ведення та управління бізнесом; обов'язкове проходження навчання в офісі 
компанії) та до офісу потенційного учасника мережі: приміщення під офіс загальною 
площею від 20 кв.м.; приміщення повинно знаходитись на першому поверсі; приміщення 
має добре проглядатися з вулиці; приміщення може бути розташоване в торгових, офісних 
центрах або на ділових вулицях міста; оформлення внутрішнього простору офісу згідно 
вимогам; єдина вивіска і зовнішні рекламні носії; приміщення повинно мати доступ до 
Інтернету, телефон і санітарну зону; персонал – не менше 2-х співробітників в офісі. 

Сьогодні приділяється велика увага навчанню менеджерів мережевих агентств. 
Програма навчання включає різноманітні заходи: навчання по роботі з ПЗ, семінари, 
вебінари, індивідуальні семінари для певного агентства з новим або цікавить 
напрямками. Для франчайзі створено навчальний портал, на якому можна 
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удосконалити знання, навчати і тестувати нових співробітників, сприяти кадровому 
обліку, проводити навчання тощо. У 2015 році TPG не скоротив обсяги, а навпаки, 
відкрив нові напрямки і розширив вже наявні. 

TEZ TOUR – це лідер туристичного ринку України та країн СНД, туроператор який 
неодноразово удостоювався нагород за якість обслуговування та працює на вітчизняному 
туристичному ринку з 1994 року. До складу сьогодні входять понад двадцять міжнародних 
компаній. В 2010 було започатковано мережу «TEZ TOUR Турагенція®», яка в 2014 
налічувала 41 агентство. За 2014 були підписані нові договори з туроператорами, які 
акцентують ведення бізнесу не на кількісних, а на якісних показниках. В результаті, в 2014 
році значно розширився асортимент пропонованих туристичних напрямків, з'явилися як 
бюджетні варіанти відпочинку (автобусні тури по Європі), так і більш екзотичні напрямки. 
Франчайзі TEZ TOUR показали у 2014 році відмінні результати продажів, і партнери взяли 
участь у святкуванні 20-ти річчя компанії TEZ TOUR, яке проходило цієї осені в 
Туреччині, поряд з найбільшими туристичними компаніями країн СНД [5].  

Нова модель розвитку турбізнесу мережі «TEZ TOUR Турагенція» повністю 
клієнтоорієнтована. Розширено асортимент не тільки продукту, але і послуг в 
агентствах компанії. Крім власне туристичних послуг, клієнти можуть придбати 
авіаквитки в будь-яку точку світу, подарункові сертифікати, мають можливість купити 
тур в розстрочку на гнучких умовах, а також отримати послуги медичного страхування, 
страхування фінансових ризиків та майна в період відпустки. У мережі туристичних 
агенцій «TEZ TOUR Турагенція» також запущений новий проект TEZ WEEKEND 
(найкращі ціни у вихідні дні). Завдяки йому тільки у відділеннях мережі і при 
бронюванні турів у вихідні дні клієнти можуть скористатися ексклюзивними ціновими 
пропозиціями, а також отримати пам'ятні подарунки. 

Паралельно з розвитком роздрібної мережі туроператор TEZ TOUR періодично 
відкриває нові напрямки, збільшуючи таким чином кількість пропозицій для своїх 
клієнтів. В агентствах мережі TEZ TOUR клієнт має можливість придбати тур в 
розстрочку, отримавши як нову, так і вже популярну додаткову послугу. Здійснюється 
оптимізація роботи модуля онлайн-бронювання авіаквитків на регулярні рейси, що 
допоможе швидко реагувати на запити туристів.  

Менеджери компанії постійно навчаються, в тому числі і в країнах прийому 
туристів. Такий підхід дозволяє компанії самостійно оцінювати якість пропонованих 
клієнтові послуг. Навчається в TEZ TOUR не тільки персонал, але і франчайзі компанії. 
«Школа TEZ Туризму» – сесія навчання нових партнерів, яку компанія, згідно умов 
співробітництва, безкоштовно організовує для своїх франчайзі. Крім цього, в освітніх 
планах компанії – впровадження віртуального кабінету з комплексним навчанням і 
тестуванням менеджерів з продажу в рамках проекту «Академія туризму». Основна 
вимога TEZ TOUR до франчайзі – це дотримання всіх стандартів і політик компанії.  

Для запуску офісу монобрендової мережі «TEZ TOUR Турагенція» знадобиться 
приміщення від 15 до 30 м

2
. Залежно від географії бізнесу, вступний внесок для 

франчайзі складає для Києва – $ 7000; для Харкова, Донецька, Одеси, Львова, 
Дніпропетровська – $ 6000; для інших міст – $ 5000. Відкриття нового агентства 
вимагає від франчайзі інвестицій в орієнтовному розмірі від $ 12000 до $ 17000, з яких 
$ 5000 припадає на паушальний внесок. Для того, щоб розпочати діяльність, франчайзі 
необхідно придбати або зняти в оренду приміщення в центральній частині міста з 
високим трафіком (автомобільним та / або пішохідних). Франчайзі TEZ TOUR отримує: 
право на використання бренду «TEZ TOUR», «TEZ TOUR Турагенція», використання 
фірмового брендбуку TEZ TOUR, що об'єднує всі зовнішні комунікації компанії та 
ідентифікує агентство; послуги дизайнера з розробки дизайн-проекту згідно обраної 
локації; виготовлення пакету брендування згідно узгодженого дизайн-проекту; 
забезпечення POS-матеріалами та сувенірною продукцією при відкритті та роботі 
агентства (в т.ч. форма для менеджерів при відкритті); послуги HR-менеджера для 
пошуку кваліфікованих співробітників; навчання персоналу (Навчальний Центр TEZ 
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TOUR), стажування в діючих офісах TEZ TOUR Турагенція, тренінги для підвищення 
кваліфікації із залученням провідних фахівців туристичної галузі; бухгалтерські 
консультації, юридичний супровід; підключення до Call-центру та розміщення на сайті 
teztour.ua; рекламна підтримка та популяризація бренду з боку туроператора, допомога 
в організації локальних акцій (у тому числі при відкритті), централізований директ-
маркетинг, електронна пошта і SMS розсилка; сервіс моніторингу стандартів 
обслуговування (таємний покупець); участь в інформаційних турах від оператора для 
менеджерів і директорів; максимальна агентську винагороду за всіма напрямами 
ексклюзивні продукти від мережі TEZ TOUR Турагенція. 

Франчайзинг від міжнародного оператора Coral Travel просувається під слоганом 
«Франшиза «Турагентство Coral Travel» – вибір успішних агентств!». Coral Travel 
входить до складу міжнародного холдингу OTI Holding (створений в 1992 р, Анталія, 
3,1 млн туристів відправлених на відпочинок в 2014 р), який забезпечує надійність тил і 
динамічно розвивається незважаючи на кризу. На початку 2014 року в Україні успішно 
стартував найбільший проект OTI Holding – «Мережа турагентств Coral Travel». На 
сьогоднішній день Мережа представлена 170 партнерами в 57 містах України. 
Франчайзинг від Coral Travel – це достатньо ефективна схема бізнесу: Більше 86% 
партнерів компанії виконують плани продажів в 2015 і претендують на отримання 
знижки на роялті в наступному 2016 році; більш 79% партнерів мають продажі, що 
перевищують показники 2014 (до набрання Мережа), і 62% учасників престижної 
премії у сфері туризму «Starway 2015» у номінаціях Best і Perfect – це офіси «Мережі 
турагентств Coral Travel». Для виведення агентів на якісно новий рівень, підвищення 
прибутковості та ефективності туристичного бізнесу була чітко вибудувана програма 
розвитку та підтримки Мережі: схема ексклюзивної фінансової прибутковості; 
професійна система освіти; автоматизація бізнесу; рекламні кампанії та PR-акції; 
персональна підтримка кураторським центром для агентств Мережі, який знаходиться в 
ГО Coral Travel (м.Київ) [7]. 

У 2015 р Coral Travel продовжувала динамічно розвивати свою франчайзингову 
Мережу та допомагати вибудовувати ефективні схеми бізнесу: вступний внесок – 
безкоштовно; комплект меблів – безкоштовно (на 2 робочих місця); 2 безкоштовних 
рекламних туру (один до Туреччини і один в Єгипет протягом року) для співробітників 
кожного офісу Мережі. Додатково 50% знижки на рекламні тури в Туреччину і Єгипет 
для 2-го і 3-го співробітника офісу Мережі (протягом року). Додатково 50% знижки для 
2-х співробітників від офісу Мережі на будь-які доступні рекламні тури туроператора 
Coral Travel (протягом року); підтримка Агентства по спільній рекламі з бюджетом до 
20 000 грн. за результатами продажів і гарантовані 20 000 грн. для 2-го і наступних 
офісів; при розміщенні офісу «Турагентство Coral Travel» в торгово-розважальних 
центрах - роялті безкоштовно на 1-й рік співробітництва (табл. 1) [7].  

Таблиця 1 

Сума необхідних інвестицій для відкриття офісу «Турагентство Coral Travel» 
 

Регіон 

 

Опис / 

населення 

Вступний внесок Роялті 

грн./міс. 

Обов’язковий 

план люд/рік 

План-

бонус 

люд/рік 
Діючі 

агентства 

Нові 

агентства 

Київ  0 4 000 2 000 300 500 

Харків, Одеса  0 3 200 1 500 250 400 

Дніпропетровськ, 

Львів, Запоріжжя 

 0 2 800 1 200 200 350 

Інші міста: 200 000 – 

500 000 осіб 

 2 400 1 000 170 300 

 до 200 000 осіб  2 400 1 000 150 250 

 
У 2015 році сформовано Мережу турагентств Coral Elite Service (Coral Елітний 

Відпочинок) – це продовження раніше розпочатої концепції Еліт Сервіс, яка створена 
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як спеціалізована програма з обслуговування клієнтів з високими доходами. Програма 

Еліт Сервіс пропонує клієнтам розширений спектр послуг, які виходять за рамки 

традиційного турпакета. Для франчайзі переваги полягають у наступному: відсутність 

конкуренції в Україні; індивідуальність і унікальність; можливість виділитися серед 

інших агентств на ринку і привернути до себе увагу; підвищена комісія від 

Туроператора Coral Travel; підвищена комісія і спеціальні умови у Туроператорів-

Постачальників; недоторканність території; допомога в підборі персоналу: навчання та 

підвищення кваліфікації; персональний В2В Консьєрж для Elite – офісів; професійний 

Call-center для проекту Coral Travel Elite; сайт проекту elite.coraltravel.ua; виділений 

куратор у Туроператорів-постачальників для Elite офісів; кредит довіри; компенсація 

зовнішнього оформлення офісу до 100%; розширений спектр послуг при відкритті 

офісу: сервісна підтримка та урочисте відкриття. Вартість участі у франчайзинговій 

мережі еліт-класу від 100 тис.грн. до 215 тис.грн.  

У 2014 році на новий рівень розвитку вийшла компанія Join UP! [8]. У мережу 

якої входить більш ніж 100 франчайзингових агентств та більше 400 професіоналів 

туристичного бізнесу. За 2014-ий рік, не дивлячись на всю його складність, компанія 

Join UP! показала стрімке зростання і досягла всіх поставлених цілей. За оцінкою 

незалежних експертів, туроператор Join UP! вийшов на перше місце серед конкурентів 

за обсягами відправлень на відпочинок туристів. Лідируючі місця зокрема займають 

такі напрямки, як Єгипет, Греція, Індія, Шрі-Ланка, ОАЕ та ін. Компанія пропонує 

співпрацю та участь у спільному проекті з франчайзингу торгової марки Join UP! на 

взаємовигідних умовах. У 2014 році на відпочинок було відправлено 309 451 туристів - це 

на 71 412 осіб більше попереднього року (приріст на 30% за рік). Сьогодні в портфелі 

туроператора 29 напрямків. Франчайзингова мережа приросла на 100% з 53 до 100 

агентств. А сайт joinup.ua в середньому відвідує більше 25 000 чоловік в день [8]. 

У 2015 році Join UP розвивалася на випередження – були виявлені всі слабкі місця 

і мінуси агентств і розроблені заходи з їх поліпшення. У 2015 році змінили  візуально-

емоційний зміст бренду мережі – зроблено акцент на світлих, позитивних емоціях. 

Багато маркетингових повноважень віддано регіональним представництвам, щоб у всіх 

регіонах цілий рік активно проходили всілякі цікаві для туриста активності. 

Також Join UP! на постійній основі протягом року підвищує кваліфікацію 

співробітників компанії, проводячи тренінги, семінари, зустрічі, заходи, створені 

спеціально для знайомства і живого спілкування співробітників оператора зі своїми 

агентствами (безкоштовні рекламні тури, заохочувальні турпакети за підсумками 

продажів; виїзні роботи магазину, роуд-шоу, тематичні вечори зі спеціальними 

умовами участі). Для франчайзі Join UP! пропонує технічно-інформаційну (Інтернет-

портал joinup.com.ua з унікальною системою підбору туру, спеціально розробленою для 

зручності туриста; цілодобовий виклик-центр для туристів; ІР-телефонія в кожному 

офісі, що забезпечує оперативний зв'язок з Центральним офісом; система підбору 

авіаквитків на регулярні рейси; закріплення за кожним учасником територіального 

статусу) та маркетингову підтримку (світлодіодний лайтбокс; фірмова стійка для 

каталогів; куточок споживача; стартовий пакет нового агентства (каталоги, брошури, 

сертифікати, комплект візиток, ручки, блокноти, пакети тощо); сувенірна продукція і 

каталоги на постійній основі; подарунки для туристів на свята (Новий Рік, 8 березня); 

підвищена комісія 12-14%; система бронювання інших операторів - JBOOK (комісія 

більше стартової по ряду операторів); корпоративний сайт мережі «Join UP!! 
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Турагентство», спрямований спеціально на туриста; розміщення агентства в розділі «Де 

купити»; саll-центр з перекладом туристів на агентства мережі за географічним 

принципом; набір макетів рекламної продукції (флаєра, візитки, плакати, постери, 

банери); допомога в розробці маркетингових заходів агентства; відшкодування 50% 

рекламної кампанії агентства 1 раз на рік; безкоштовні рекламні тури за підсумками 

продажів та знижки на них; стартовий навчальний курс в Центральному офісі 

оператора; заохочувальні програми та розіграші призів для агентств мережі) [8]. 

В кінці 2014 відбулося злиття німецької TUI AG і британської TUI Travel PLC, в 

результаті якого утворена TUI Group – найбільша в світі група компаній у сфері 

туризму [4]. Об'єднання споріднених підприємств на рівні менеджменту збільшило 

ефективність бізнес-процесів в компанії, відкриваючи нові можливості для розвитку 

глобальної TUI. Сьогодні TUI Ukraine працює на більш ніж 25 туристичних напрямках, 

серед яких країни Європи, Азії, Африки. Щорічно TUI обслуговує в Україні близько 

250 тисяч клієнтів. У планах  TUI Ukraine на найближчі п'ять років – оновлення та 

автоматизація всіх процесів, розвиток турпродукту і клієнтського сервісу, роздрібної 

мережі TUI Турагентство. TUI намір пропонувати українцям більше якісного 

диференційованого продукту – як власного, створеного спеціально для українського 

ринку, так і глобального диф-продукту TUI. Наслідком переходу української TUI в 

сектор розвинених ринків стане інтеграція процесів з іншими європейськими 

структурами групи TUI. Зміни торкнуться два великих напрямки роботи туроператора 

– контрактинг з готельєрами і роботу приймаючої компанії (Destination Management 

Companies, DMC), що відповідають за клієнтський сервіс у місцях відпочинку. 

Європейський бренд, фінансова стабільність TUI позитивно впливає на вибір 

покупки франшизи. У 2013 р було розроблено нову програму франчайзингу, враховуючи 

побажання партнерів і дотримуючись принципу «Цінність компанії – успішні партнери». 

Основою став успішний досвід закордонних колег, адаптований під реалії українського 

ринку. Були поліпшені основні параметри франчайзингу та схема роботи туроператор-

турагентство для того, щоб максимально спростити процедуру входу в мережу і збільшити 

ефективність роботи франчайзі. Компанія активно розвиває франчайзингову мережу TUI 

турагентство, яка сьогодні включає більше 200 офісів по всій країні. Крім того, 

туроператор активно співпрацює з більш ніж 4 тисячами незалежних турагентств України. 

Динаміка відкриття «TUI турагентство» по Україні у 1 кварталі 2015 році практично не 

змінилася, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, мережа продовжує свій 

розвиток і збільшує кількість точок продажу по всій території України. 

TUI пропонує дві програми франчайзингу: робота під маркою TUI-Турагентство і 

партнерська форма співпраці для регіонів України. Тим самим туроператор дає більше 

шляхів вибору для співпраці і безумовно приваблює до себе нових учасників. TUI 

вперше на українському ринку запропонувала індивідуальну модель франчайзингу: 

франчайзі може вибрати найбільш підходящі йому умови, виходячи з трьох фінансових 

моделей співробітництва. Переваги франшизи TUI Україна проявляються в впізнаваній 

марці, автоматизації офісу, цілорічному навчанні персоналу, атестації, програмою 

таємного покупця, нових схемах ведення бізнесу та всебічній підтримці офісів акаунт-

менеджерами франчайзингової мережі.  

У ході відкриття точок тип франшизи змінився. Компанія прийшла до висновку, 

що на ринку України необхідно реалізовувати хард-франшизу, при наданні якої 

франчайзер бере активну участь у роботі франчайзі і чітко контролює роботу франчайзі 
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на всіх етапах. В умовах співпраці за договором франчайзингу змін не було, вони 

лояльні для підприємців. Було розроблено три моделі співпраці для взаємовигідної 

роботи з турагентствами будь-якого рівня (табл. 2) 

Таблиця 2 

Моделі співпраці TUI Україна для роботи з турагентствами 
Стартовий пакет  

Модель 3 Вступний 

внесок, $ 

Річний план 

продаж, туристів 

Роялті, 

грн 

Додаткові бонуси 

Київ 500 80 1500 Комісія – 12%. 50% компенсація на 

вивіску. 50% знижка на оплату роялті при 

виконанні щомісячного плану продажів. 

Безкоштовний інфотур: Туреччина чи 

Єгипет на вибір, за умови виконання 

планів продажів. Термін перебування в 

програмі - 2 роки. 

Дніпропетровс

ьк, Харків, 

Львов, Одеса 

300 60 1000 

Інші міста  150 40 750 

Основна модель 

Модель 2 Вступний 

внесок, $ 

Річний план 

продаж, туристів 

Роялті, 

грн 

Додаткові бонуси: 

 

Київ 500 160 2000 Комісія - 13%. 50% компенсація на 

вивіску. 50% знижка на оплату роялті при 

виконанні щомісячного плану продажів. 

Два безкоштовних інфотуру: Туреччина / 

Єгипет і Європа на. вибір, за умови 

виконання планів продажів. Дотація на 

локальний маркетинг – 300 USD (при 

виконання річного плану продажів). 

Термін перебування в програмі - 1 рік. 

Дніпропетровс

ьк, Харків, 

Львов, Одеса 

300 120 1500 

Інші міста  150 80 1000 

Модель для лідерів продаж 

Модель 1 Вступний 

внесок, $ 

Річний план 

продаж, туристів 

Роялті, 

грн 

Додаткові бонуси: 

 

Київ 500 290 3000 Комісія – 14%. 50% компенсація на 

вивіску. 50% знижка на оплату роялті при 

виконанні щомісячного плану продажів. 

Три безкоштовних інфотуру: Туреччина, 

Єгипет і Європа на. вибір, за умови 

виконання планів продажів. Дотація на 

локальний маркетинг – 400 USD (при 

Виконання річного плану продажів). 

Термін перебування в програмі - 1 рік 

Дніпропетровс

ьк, Харків, 

Львов, Одеса 

300 200 2000 

Інші міста  150 160 1500 

 

Переваги франшизи TUI: впізнавана марка; довгострокові контракти (від трьох 

років); пільгові комісійні умови; цілорічне навчання персоналу, проведення атестацій і 

інфотурів для підвищення кваліфікації; рекламна підтримка (випуск рекламних 

проспектів, каталогів, журналів і сувенірів); автоматизація офісу; інноваційні схеми 

ведення бізнесу; всебічна online підтримка офісів франчайзингової мережі; програми 

якості сервісу. В рамках стратегії диверсифікації у бік збільшення бюджетного сегменту, 

TUI Україна оголосила про запуск другої роздрібної франчайзингової мережі «Галопом 

по Європах». Таким чином, існуюча роздрібна мережа «TUI турагентство» буде 

працювати у формі фірмового магазину туроператора TUI з високими стандартами 

обслуговування і грунтуватися на активному просуванні власного продукту, а учасники 

мережі «Галопом по Європах» отримають статут  авторизованих агентств TUI, які 

працюватимуть за принципом «легкого франчайзингу» і будуть реалізовувати тури, як 

TUI Україна, так і інших туроператорів. 

Результати нашого дослідження дозволили узагальнити характеристики 

туристичних франчайзингових мереж, які засвідчують їх подібність в основних 
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параметрах (країна походження, регіони розвитку, критерії відбору учасників) та 

значну диференціацію стосовно підтримки франчайзі (табл. 3). Таблиця складена за 

даними взятими з офіційних сайтів франчайзерів. Показники постійно змінюються, але 

загальну ситуації можуть демонструвати. 

Таблиця 3 

Характеристика туристичних франчайзингових мереж України 
 Горячие 

туры 

Соната Join Up! TEZ 

TOUR 

TPG TUI 

Україна  

Coral 

Travel 

Сеть 

агенств 

Горящих 

путевок 

Рік початку 

роботи в 

Україні  

2003 / 1 

2015 році 

мережа 

обвалилася 

2002 1997 2010 2011 2009 2008 1998 

Рік запуску 

франшизи 

2003 2006 2010 2010 2011 2009 2014 2003 

Мережа  Власних – 

0 

Франчайзи

нгових – 

270 

 

Власних 

– 1 

Франчайз

ингових – 

30 

 

Власних – 

1 

Франчайз

ингових – 

115 

Власних – 

11 

Франчайзи

нгових – 

33 

 

110 

(власних 

та 

франчайзи

нгових) 

офісів  

200 

агентств 

(власних 

та 

уповнова

жених) 

1311 – 

франчайз

ингових 

офісів в 

різних 

країнах,  

170 в 

Україні 

Власних – 0 

Франчайзи

нгових – 

500 

В Україні – 

85 

Інвестиції Від $2500 

до $3000 

Від $1000 

до $3000 

Від $1800 

до $3000 

Від $6000 

до $8000 

Від $1000 

до $3000 

Від $1000 

до $2000 

Від $1000 

до $10000 

Від $1000 

до $5000 

Роялті 

 

600-800 грн 

/ міс 

$30-100 

/місяць 

500-1000 

грн /міс 

1% від 

обороту 

Немає $ 50-200 1000-2000 

грн./міс 

500 

грн /міс 

Паушальний  

внесок 

$650 $500-1500 $500 $5000-7000 Пакет від 

8000 грн. 

Залежить 

за від 

регіону 

($380-100) 

Від 2400 

грн. до 

215 000 

грн. 

$200 

Площа 

приміщення 

Від 10 м
2
 Від 15 м

2
 6-35 м

2
 15-25 м

2
 Від 10 м

2
 Від 15 м

2
 Від 17-50 

м
2
 

Будь-яка 

Рекламні 

відрахуван

ня 

Відсутні По 

узгодженню 

з ЦО 

Немає Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні Відсутні 

Термін 

окупності 

Від 3 до 6 

місяців 

Від 6 до 

12  

місяців 

Від 6 

місяців 

2 роки Від 6 

місяців 

1 рік Від 16 

місяців 

1 рік 

 

Висновки. Партнерство з туристичною франчайзинговою мережею може 
забезпечити туристичному агентству престиж, вигоду, стабільність, захист в умовах 
глобалізації. Франчайзі отримують від франчайзерів: кращі ціни та підвищену комісію з 
туристичного продукту; загальнонаціональні та регіональні рекламні кампанії, які 
проводить центральний офіс, спільні рекламні кампанії з партнерами, іміджеву рекламу 
(TV, радіо, зовнішня реклама, каталоги, брошури, журнали тощо), BTL активності 
(спонсорство), Digital- маркетинг (SMS-розсилки, e-mail розсилки, соціальні мережі), 
участь у всіх маркетингових програмах в рамках мережі, допомогу у плануванні, 
розробці та організації рекламних активностей, дизайнерську підтримку, безкоштовну 
POS-продукція протягом усього франчайзингового партнерства; майстер-класи, 
семінари та тренінги спрямовані на підвищення кваліфікаційного рівня знань агентів із 
залученням провідних фахівців управлінських, кадрових та юридичних питань; 
тестування і атестацію персоналу; допомогу в підборі персоналу; методичні посібники з 
техніки навчання та правил роботи в мережі; можливість участі в он-лайн вебінарах, 
семінарах; участь в інформаційних турах; індивідуальну бонусну програму для 
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менеджерів франчайзі; пріоритетну обробку заявок у високий сезон. 
У той же час, туристичне агентство, яке вступає до франчайзингової мережі 

знижує, а подекуди і втрачає, самостійність та незалежність оперативних дій. До того 
ж, вимоги франчайзера до площі, оснащення та оформлення внутрішнього простору 
офісу, корпоративних стандартів зовнішніх рекламних носіїв, вступний внесок 
зумовлюють значні інвестиції, а сплата роялті, виконання зобов’язань щодо кількості 
заброньованих туристів, першочерговість / ексклюзивність пропозиції продукту 
франчайзера знижують привабливість франчайзингової схеми. 
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УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЯК ОСНОВОЮ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
У статті проведено дослідження загроз національній безпеці України, вивчено методи 

забезпечення національної безпеки країни, сформовано механізм забезпечення національної безпеки і 

запропоновано рекомендації щодо вдосконалення реалізації складових національної безпеки країни 

як основи сталого розвитку економіки національного господарства. 

Ключові слова: національна безпека, загрози, національна економіка, система забезпечення, 

сталий розвиток, національні інтереси. 

 

Kulinska A. 

 

            THE MANAGEMENT OF NATIONAL SECURITY AS A BASIS THE  

            SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 

 
In the article a study of threats to national security of Ukraine, studied the methods of ensuring the 

national security of the country, formed the mechanism of ensuring national security and proposed 
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recommendations for improving the implementation of components of national safety of the country as the basis 

for sustainable economic development of the national economy. 

Keywords: national security, threat, national economy, system security, sustainable development, 

national interests. 

 

Кулинская А.В. 

 

УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ КАК ОСНОВОЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 
В статье проведено исследование угроз национальной безопасности Украины, изучены 

методы обеспечения национальной безопасности страны, сформирован механизм обеспечения национальной 

безопасности и предложены рекомендации по совершенствованию реализации составляющих 

национальной безопасности страны как основы устойчивого развития экономики национального 

хозяйства. 

Ключевые слова: национальная безопасность, угрозы, национальная экономика, система 

обеспечения, устойчивое развитие, национальные интересы. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими 

та практичними завданнями. Поняття «національна безпека країни» було для багатьох 

вчених «буржуазними вигадками» для обґрунтування імперіалістичної політики Заходу. 

Тому вони використовували термін – «державна безпека країни», залишаючи осторонь 

такі важливі, у загальноприйнятому розумінні, компоненти національної безпеки, як 

безпека суспільства і видів господарської діяльності. Навіть період нового політичного 

мислення, що претендував на вихід за рамки класового підходу, не зміг перебороти цей 

недолік традиційного марксизму. Тому сучасним українським вченим довелося 

освоювати категорію «національна безпека» фактично «з нуля» і в дискусіях вирішувати, 

яким конкретним змістом наповнити це поняття.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Якщо простежити історію формування змісту поняття «державна безпека» в наукових 

виданнях або нормативно-правових актах за період з початку XVII ст. та до кінця XIX 

ст., то можна зробити висновок про існування низки підходів до визначення цього 

поняття. Деякі автори розглядали державну безпеку як стан непорушності суспільного 

устрою, територіальної цілісності і незалежності у визначенні зовнішньої та 

внутрішньої політики. Окремі автори наполягають на тому, що державна безпека – не що 

інше, як здатність держави протистояти ворожим силам і захищати інтереси народу. Не 

випадково в суспільній свідомості склалося відношення до державної безпеки як до 

чогось такого, що протистоїть суспільству і від чого необхідно відмовитися, якщо 

йдеться про демократичний розвиток країни.  

Однак при цьому почав розвиватися й інший процес – це переосмислення 

сутності безпеки і політики в цій сфері. Зазначений процес почав виходити за межі 

функціонування державного управління. Про це свідчить виникнення низки 

громадських організацій або незалежних науково-дослідних центрів, котрі 

спеціалізувалися на дослідженнях проблем розвитку безпеки. У більшості наукових 

робіт таких вчених як В. Андрійчук, П.Д. Бiленчук, Ф.М. Медвiдь, В.П. Горбулін, А.Б. 

Качинський, В. Дергачова, М. Савельєв, О.П. Дзьобань, О.І. Їжак, Я. Лепетун, Г.Б. 

Пекна, А.І. Семенченко, проблему національної безпеки розглянуто в історичному, 

правовому та, особливо останнім часом, економічному аспектах.  

Багато дослідників намагалися сформулювати універсальне поняття 

«національна безпека», однак у відриві від галузей наук, де ці поняття 

передбачалося застосувати. Як наслідок до сьогодні відсутнє чітке розуміння 
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національної безпеки, що, у свою чергу, не дозволяє ґрунтовно розглянути процес 

забезпечення національної безпеки господарської діяльності. Окрім того, в науковій 

літературі поки що не склалося єдиного категорійно-понятійного апарату безпеки. На 

практиці його відсутність призводить до неадекватності розуміння змісту тих чи інших 

положень, висновків і рекомендацій, які стосуються безпеки національного господарства 

та мають для неї прикладне значення. 

Цілі статті. Метою статті є дослідження загроз національній безпеці, вивчення методів 

забезпечення національної безпеки, формування механізму забезпечення національної 

безпеки та розробка рекомендацій щодо вдосконалення реалізації складових 

національної безпеки України як основи сталого розвитку економіки господарства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. У принципових питаннях при визначенні поняття 

«безпека», як й раніше, йдеться або про здатність системи протистояти посяганням, або 

про стан об’єкта, що характеризується захищеністю від загроз, або відсутністю 

можливості руйнівного впливу. Тому у багатьох традиційних парадигмах безпека 

визначається як відсутність загроз або здатність системи національного господарства 

ефективно зустріти чи попередити загрози. Але подібне визначення не містить 

позитивного бачення безпеки: що ж відбувається після того, як виклики і загрози 

нейтралізовані.  

Українські вчені, зокрема, В.П. Горбулін та А.Б. Качинський спробували 

вирішити цю проблему, ввівши диференціацію понять «безпека» та «стабільність». На 

їхню думку, стабільність – ритм життєдіяльності систем національної економіки, 

конфлікт позитивних та негативних чинників розвитку суспільних відносин без 

переходу за межі допустимого в конфліктній ситуації. А безпека – одночасно і межі 

допустимого, і можливість повернути систему національного господарства до стану 

стабільного розвитку після впливу зовнішніх або внутрішніх чинників [3, с.128-134]. 

Інша група українських вчених вважає, що безпеку треба визначати як суспільний 

порядок, який забезпечує не тільки захищеність соціуму, а і сприятливі умови, які 

дозволяють повно розкрити потенціал країни та її національного  господарства [6, 

с.118-123]. 

При цьому більшість українських наукових шкіл поступово відходить від 

розуміння безпеки як феномену, який належить винятково до військово-політичної сфери. 

Замість цього застарілого підходу застосовується комплексне розуміння безпеки, яке 

включає не тільки військові, а й інші чинники – соціальні і економічні. За такого підходу 

безпека сприймається як процес, пов’язаний з підтриманням оптимальних параметрів 

життєдіяльності об’єктів національного господарства країни, прогнозуванням і 

протидією загрозам. Тому зазначена властивість безпеки має враховуватись в системі 

забезпечення національної безпеки. В єдине ціле потрібно поєднати і нормативно 

врегулювати складний процес – від розробки і прийняття концептуальних ідей, 

стратегічних замислів до їхньої реалізації через конкретні заходи забезпечення безпеки. 

Отже, з’ясувавши основні прояви поняття «безпека» в різних напрямах 

розвитку національного господарства, можна визначитися з поняттям «національна 

безпека». Як відомо, поняття «національна безпека» розглядалося в основному як 

проблема забезпечення військової безпеки, то згодом зусиллями західних політологів 

поняття «національна безпека» отримало ширший зміст, суть якого зводиться до 

здатності держави захистити національні цінності та інтереси в конкретних внутрішніх 

або зовнішніх умовах.  

У розумінні західних політологів, зокрема американських, національна безпека – 

це здатність країни зберігати цілісність, суверенітет, економічні, соціальні або інші 

основи суспільного життя й виступати як самостійний суб’єкт міжнародних відносин. 
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Очевидно, що в такому тлумаченні «національна безпека» розуміється як безпека 

національного господарства країни, а не безпека національності.  

Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки України» № 

964-IV від 20.07.2010 р. національна безпека визначається як захищеність життєво 

важливих інтересів суспільства та держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 

суспільства та національного господарства, своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам країни. Попри це 

дехто з науковців пропонує альтернативний погляд: «Це ступінь захищеності життєво 

важливих інтересів суспільства і держави від внутрішніх та зовнішніх загроз» або 

«ступінь відсутності загроз інтересам та цінностям суспільства і держави» [10]. Зокрема, 

за визначенням О.П. Дзьобань, національна безпека – стабільність, яка може 

підтримуватися протягом тривалого часу, стан захищеності господарської діяльності 

країни від найбільш суттєвих з існуючих загроз або небезпек, а також здатність 

розпізнавати такі виклики та вчасно вживати необхідні заходи для їхньої нейтралізації 

[5]. 

Тому, в цій ситуації необхідним є розгляд національної безпеки, особливо, 

безпеки національного господарства країни - основи розвитку її потенціалу, як явища 

системного. Будь-яка складна система, пов’язана з суспільними проблемами, потребує 

простої і ефективної схеми управління: це необхідно для досягнення найбільшого 

ефекту при мінімальному витрачанні зусиль. Аналіз функціонування складових 

національної безпеки країни та її національного господарства говорить про те, що 

національна безпека в усьому світі, й в Україні зокрема, є і складною (бо до неї входить 

низка підсистем), і водночас особливою системою (оскільки її зараховують до 

окремої сфери суспільного життя). Забезпечення національної безпеки необхідно 

представити в системно-функціональному вигляді. Тільки таке розуміння 

національної безпеки, особливо національного господарства, дозволить  розгледіти 

безпеку як об’єкт управління цілеспрямованого впливу (рис. 1.1). 

Держава – це механізм забезпечення національної безпеки, а приводити в дію цей 

механізм та контролювати його – це завдання суспільства. Це означає, що 

встановлення контролю над державою з боку суспільства є одним з головних питань 

національної безпеки. У свою чергу, встановити контроль над діяльністю держави 

означає встановити системі цілі і параметри діяльності з відповідними критеріями 

ефективності. Такими параметрами для держави у сфері національної безпеки мають 

бути об’єкти безпеки. Зміна допустимих значень їх кількісних та якісних 

характеристик має відображати ефективність держави.  

Між тим, найбільш ґрунтовні розробки з проблем національної безпеки задовго до 

нас були побудовані на основі принципово інших підходів, ніж спектр загроз безпеці 

країни. В основі вказаних підходів знаходиться принцип, відповідно до якого передусім 

потрібно визначитися з тим, що захищати, а вже потім – від чого. Йдеться, перш за все, 

про цінності, заради яких треба мобілізувати сили держави та суспільства на їх захист: 

це матеріальні та  інтелектуальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує 

державний суверенітет України та її прогресивний розвиток. Саме такий шлях дозволяє 

окреслити основні напрями забезпечення національної безпеки країни [7, с. 191-194].  

Одним з головних об’єктів національної безпеки є національне багатство країни. 

Національне багатство – це сума матеріальних та духовних благ, які є в 

розпорядженні нації. Основну його частину становить матеріальне багатство (сукупність 

засобів виробництва і предметів споживання). Крім того, національне багатство включає 

також нематеріальні цінності, такі як освітній потенціал, досягнення науково-

технічної думки, інформаційні ресурси. Матеріальні компоненти національного 
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багатства разом із культурними цінностями є сукупними можливостями нації щодо 

розвитку національного виробництва і задоволення особистих потреб населення [9]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Рис. 1.1. Механізм забезпечення національної безпеки України 

 
Таким чином, захист зазначених об’єктів безпеки слід вважати основним 

завданням системи національної безпеки. Оскільки стан національної безпеки 
держави відображає дієвість механізмів управління загрозами і небезпеками у різних 
сферах діяльності, тому країна повинна бути єдиним суспільним організмом, що 
складається з низки підсистем –соціальної і економічної, в кожній з яких зароджуються і 
розвиваються протиріччя довкола основних цінностей. У зв’язку з цим, забезпечення 
національної безпеки поділяється на організаційно-технічні і економічні методи. 
Організаційно-технічними методами забезпечення національної безпеки України є:  

створення і удосконалення системи забезпечення національної безпеки країни, яка 
складатиметься з державної і недержавної складових; 

виявлення загроз і небезпек, що можуть дестабілізувати нормальне 
функціонування системи національної безпеки; 
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розробка, використання і удосконалення методів національної безпеки, 
контролю за їх ефективністю, підвищення надійності їх функціонування; 

формування системи моніторингу показників (індикаторів) і характеристик 
безпеки в найбільш важливих сферах національного господарства країни. 

Економічними методами забезпечення національної безпеки України є:  
удосконалення системи фінансування робіт, пов’язаних із реалізацією 

організаційно-технічних методів забезпечення національної безпеки; 
розробка програм забезпечення національної безпеки країни та визначення 

порядку їх фінансування за рахунок недержавної системи безпеки. 
Але у кожній сфері господарської діяльності поряд із основними методами 

забезпечення безпеки можуть бути застосовані допоміжні методи, які обумовлені 
специфікою чинників, що впливають на стан національної безпеки України. 
Формування постіндустріального суспільства зумовило актуалізацію проблем 
забезпечення безпеки суспільства і держави як єдиного організму. Разом з цими 
процесами відбувається формування постмонополярного світу, що докорінно змінює 
пріоритети та підходи як до розуміння сутності національної безпеки, так і до 
можливих методів її забезпечення. Від вірного обрання вектору розвитку конкретної 
держави, концептуального підходу до політики національної безпеки залежить життя 
не лише громадян окремої країни, а й загально-цивілізаційний процес розвитку.  

Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення безпеки, зокрема, безпеки 
національного господарства надає можливість зробити наступні висновки, які можуть 
буди корисними як для формування українського законодавства, так й для 
вдосконалення чинного механізму управління загрозами у різних сферах господарської 
діяльності суспільства, реалізація якого може здійснюватися за допомогою основних 
(організаційно-технічних чи економічних) та допоміжних методів забезпечення 
національної безпеки країни [4, c. 79-84]: 

забезпечення положення щодо функціонування національної безпеки у 
конкретних сферах господарської діяльності країни відповідними доктринами, 
наприклад, доктрина економічної безпеки; 

внесення до суб’єктів забезпечення національної безпеки недержавну систему 
безпеки, зокрема, громадські об’єднання, передбачивши форми їх участі; 

забезпечення раціонального управління системою національної безпеки за 
допомогою ефективної координації різних відомств,структур, державних та 
недержавних інституцій; 

переоцінка ролі аналітичних центрів в системі забезпечення національної безпеки 
країни. Тому що достовірна інформація сприятиме ухваленню раціональних 
управлінських рішень та ефективної реалізації національних інтересів; 

перегляд векторів небезпеки – на сучасному етапі найбільшу загрозу для 
України становлять зовнішні загрози й доречно структурувати напрями забезпечення 
національної безпеки господарської діяльності країни із характером цих загроз; 

констатація необхідності участі України у формуванні нових і вже створених 
системах міжнародної безпеки. 

Глибоке опанування положень безпекової політики зарубіжних країн 
сприятиме усвідомленню слабких та сильних сторін, що повинно бути використано 
для формування ефективної системи національної безпеки України. Оскільки остання, 
в свою чергу, стане запорукою реалізації національних інтересів не лише в межах 
України, а й за кордоном. Але, поки що рівень сучасного управління національною 
безпекою характеризується низькою ефективністю нормативно-правового і 
організаційного забезпечення; незадовільним станом інформаційно-аналітичного та 
науково-методичного забезпечення, а також неналежним зв’язком з іншими сферами 
господарської діяльності, особливо з соціально-економічною сферою [2]. 

При цьому однією з основних причин низької ефективності управління 
національною безпекою в країні є незадовільний стан інформаційно-аналітичного і 
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науково-методичного забезпечення, що підтверджується відсутністю: науково 
обґрунтованих критеріїв і показників (індикаторів) оцінки реалізації політики; відповідних 
методик оцінки і моделей стратегічного планування системи; прогнозування розвитку 
процесів; дієвих механізмів реагування на загрози або кризи.  

Висновки. В результаті проведеного аналізу управління національною безпекою 
як основою забезпечення сталого розвитку національного господарства досліджено 
загрози національній безпеці України. Вивчено методи забезпечення національної 
безпеки країни, що поділяється на організаційно-технічні та економічні.  

Аналіз функціонування складових національної безпеки країни та її 
національного господарства говорить про те, що національна безпека в усьому світі, й в 
Україні зокрема, є і складною (бо до неї входить низка підсистем), і водночас 
особливою системою (бо її зараховують до окремої сфери суспільного життя), тому 
сформовано механізм забезпечення національної безпеки. І як результат, 
запропоновано рекомендації щодо вдосконалення реалізації складових національної 
безпеки як основи сталого розвитку національного  господарства. 
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ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

В статті розглянуто проблеми енергетичного забезпечення та енергетичної безпеки України. 
Обґрунтовано необхідність впровадження альтернативних технологій теплозабезпечення житлово-
комунального сектора, які дозволять уникнути використання у виробничому процесі природного газу. 
Проведено економічне обґрунтування будівництва модульної твердопаливної котельної у 
Дніпропетровському регіоні. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕПЛООБЕМПЕЧЕНИЯ КАК 

НАПРАВЛЕНИЯ УСИЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
УКРАИНЫ 

 
В статье рассмотрены проблемы энергетического обеспечения и энергетической безопастности 

Украины. Обоснована необходимость внедрения альтернативных технологий теплообеспечения 
жилищно-коммунального сектора, которые позволят избежать использования в производственном 
процессе природного газа. Проведено экономическое обоснование строительства модульной 
твердотоплевной котельни в Днепропетровском регионе.  

Ключевые слова: энергетическая безопасность, природный газ, пелеты, теплоснабжение, 
жилищно-коммунальный сектор, экономическая эффективность. 

 
Maliuk O., Kyryliuk V. 

 
RATIONALE OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ALTERNATIVE OF 

TECHNOLOGIES HEAT SUPPLY AS DIRECTIONS ENHANCING ENERGY 
SECURITY UKRAINE 

 
In the article the problems of energy supply and energy security of Ukraine. Soundly the necessity of the 

introduction of alternative technologies Heating supplies housing and utilities sector that allow avoid the use in 
the production process of natural gas. A economic ground of the investment project regarding the construction of 
modular solid-fuel boiler in the Dnepropetrovsk region. 

Keywords: energy security, natural gas, pellets, heat supply, housing-communal sector, economic 
efficiency. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Cкладна економічна та геополітична 
ситуації в Україні потребує підвищеної уваги до проблем енергетичного забезпечення 
та енергетичної безпеки держави. Аналіз енергетичного балансу України свідчить про 
те, що значна частка паливно-енергетичних ресурсів експортується. Так, за офіційними 
даними державної служби статистики України [1] в 2013 році для забезпечення 
енергетичних потреб в Україну було експортовано: 9022 тис.т. нафтового еквіваленту 
(н.е.) (18,16% загальної потреби) вугілля, 849 тис.т. н.е. (21,14% загальної потреби) 
сирої нафти, 22589 тис.т. н.е. (58,5% загальної потреби) природного газу та 7258 тис.т. 
н.е. (100% загальної потреби) нафтопродуктів. 

Наведені дані дозволяють стверджувати, що енергетичний баланс України 
значною мірою залежить від умов та можливості експортування паливно-енергетичних 
ресурсів. Це є неприйнятним з точки зору енергетичної безпеки держави.  

Енергетична залежність України загострюється недостатньою 
диверсифікованістю імпорту енергетичних ресурсів. Зважаючи на складні відносини з 
основним імпортером енергетичних ресурсів (Російською Федерацією), питання 
енергетичної безпеки України стає надактуальним. Особливо гостро стоїть проблема 
забезпечення України природним газом.  

Загострюється дана проблема тим, що природний газ є основним енергетичним 
ресурсом, який на даний час використовується для забезпечення теплопостачання 
житлово-комунального сектора України, а отже, опалення житлових будинків та 
комунальних закладів знаходиться у прямій залежності від його наявності.  

Аналіз основних досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Проблемам енергетичної безпеки, прогнозуванню структури енергозабезпечення та 
підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в Україні присвячені 
наукові праці В. Андрійчука, І. Карпи, Г. Панченко, В. Розена, Б. Сизоненко, 
Ш. Шидловського та інших провідних науковців.  

Питання раціонального використання енергетичних ресурсів в житлово-
комунальному секторі розглядалися у роботах Т. Кащенко, М. Нагорного, Ю. Фасова. 
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Правові та економічні аспекти стимулювання заходів щодо впровадження 
енергозаощаджувальних та альтернативних технологій в житлово-комунальному 
секторі розглядалися Л. Кравцовою, І. Пуховим, Є. Сухіною, О. Ратушняк. 

Не дивлячись на чималий науковий інтерес до зазначеної тематики, проблеми 
якості та ефективності теплопостачання житлово-комунального сектора залишаються 
до кінця невирішеними. Щороку гостро стоїть питання щодо можливості 
теплозабезпечення житлово-комунального сектора в опальний період. Основна увага 
концентрується на недостатності власного видобутку Україною природного газу, 
складнощах його імпортування, погодження цінової політики, тощо.  

Цілі статті. Беручи до уваги вище викладене, метою даного дослідження є 
розгляд основних проблем теплозабезпечення житлово-комунального сектору України 
та дослідження економічної ефективності впровадження альтернативних технологій 
теплозабезпечення житлово-комунального сектору, які дозволять уникнути 
використання природного газу.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. У структурі загального споживання природного 
газу Україною, на долю теплозабезпечення житлово-комунального сектора припадає 
близько 16,5% [1].  

Згідно даних, представлених Національним інститутом стратегічних досліджень 
при Президентові України, загальна протяжність теплових мереж України у 
двотрубному обчисленні становить 34625,5 км, з них ветхих та аварійних - 5491,4 км 
(15,8 % загальної протяжності) [2]. Через недосконалість системи теплопостачання та її 
неналежний стан, втрати теплової енергії лише в інженерних мережах за 2013 рік 
зафіксовано в обсязі 12279,3 тис. Гкал (13,5 % загальної кількості реалізованої теплової 
енергії )[2]. Особливо великі втрати в інженерних мережах міст зареєстровано у 
Дніпропетровському (17,9 %), Харківському (11,7 %) регіоні та у м. Києві (20,2 %) [2]. 

Крім того, за даними, отриманими Центром досліджень соціальних комунікацій 
[3], втрати теплової енергії через морально застаріле та фізично зношене обладнання 
котелень додатково складають 5%, а через незабезпеченість енергоефективності 
будівель-споживачів теплової енергії – 47%.  

Таким чином, загальна втрата теплової енергії на шляху до кінцевого споживача 
житлово-комунального сектора складає близько 64%. Аналіз структури енергетичних 
ресурсів, які використовуються для забезпечення теплопостачання житлово-
комунального сектора свідчить про те, що частка природного газу становить близько 
58% [4]. Отже, наслідком використання неефективних систем та технологій 
забезпечення теплопостачання житлово-комунального сектору є втрата природного 
газу в обсязі 16,5 * 0,58 = 9,58% загального його споживання в Україні або 15,97% 
загальної величини імпорту природного газу в Україну.  

Загострюється проблема тим, що теплова енергія як товар має ряд особливостей, 
які надають ринку теплозабезпечення житлово-комунального сектора певних 
характеристик:  невідчутність (неможливо візуально виявити її як річ); нерозривність у 
часі процесів виробництва, передачі та споживання теплової енергії (неможливість 
накопичення); нерозривна технологічна об’єднаність усіх об'єктів системи 
теплопостачання та споживання (котельні установки, комплекс інженерно-технічних 
пристроів, призначених для передачі тепловоі енергіі, споживачі); неможливість 
повернути спожиту теплову енергію;  передача споживачеві за допомогою теплоносія 
(гарячоі води); економічна неефективність передачі теплової енергії на великі відстані; 
споживання і виробництво тепловоі енергії має сезоннии характер та залежність від 
погодних умов. 

Вище зазначені особливості ринку призводять до того, що більшість підприємств 
теплоенергетики є монополістами за регіональною ознакою. Відсутність вільної 
конкуренції на ринку теплозабезпечення житлово-комунального сектору призводить до 
погіршення якості послуг попри суттєве зростання цін на них.  
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Виходячи з цього, для забезпечення енергетичної безпеки України та добробуту 
населення, одним з головних завдань має бути створення умов для налагодження 
конкурентного ринку теплозабезпечення житлово-комунального сектора України. 
Вирішення цього завдання потребує розробки цілеспрямованої енергетичної політики 
держави, де адекватно були б виокремлені основні аспекти її практичної реалізації, що 
мають бути побудовані на принципах: стимулювання (фінансова, техніко-технологічна, 
консультативна, правова та ін. підтримка підприємств, що впроваджують 
енергоефективні технології теплозабезпечення об’єктів житлово-комунального 
сектора), примусу (законодавчо-нормативна база) та просвітницьких програм у сфері 
енергоефективності (формування підприємницького інтересу до сфери 
теплозабезпечення житлово-комунального сектора, розвитку та використання 
поновлюваних енергетичних джерел, тощо). 

Певні кроки в цьому напрямку вже здійснюються протягом останніх років. 
Результатом є те, що загальна кількість котелень, що працюють на альтернативних 
видах палива станом на кінець 2012 року склала 285 одиниць (1,2 % загальної кількості 
котелень в Україні) [5]. 

Конкретні механізми щодо стимулювання заміщення природного газу 
альтернативними видами палива реалізовані в постановах КМУ:  

- «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання» від 9 
липня 2014р. No 293. Постановою передбачається компенсація з державного бюджету 
різниці між тарифом на виробництво теплової енергії на теплогенеруючих установках з 
використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) і 
тарифом на виробництво теплової енергії для потреб населення на теплогенеруючих 
установках з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного 
газу) . 

- «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової 
енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів» 
від 10 вересня 2014 р. No 453. Дана постанова передбачає встановлення тарифу на 
виробництво тепловоі енергіі для бюджетних установ та організаціи на 
теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та енергіі (за 
винятком природного газу) на рівні діючого тарифу на виробництво тепловоі енергіі 
для бюджетних установ та організаціи з використанням природного газу.  

Вище зазначені механізми стимулювання є дієвим інструментом для формування 
підприємницького інтересу до впровадження енергоефективних технологій 
теплозабезпечення об’єктів житлово-комунального сектора з використанням 
альтернативних видів палива.  

В даний час в Україні реалізуються ряд програм державного та регіонального 
значення, в тому числі зі залученням міжнародних організацій, щодо підвищення 
енергоефективності України. Більшість програм направлені на скорочення обсягів 
використання природного газу шляхом реалізації заходів щодо розвитку сонячної та 
вітрової енергетики, вироблення енергії з відходів різних галузей промисловості, 
попередження неефективного використання енергетичних ресурсів, тощо.  

Як приклад, розглянемо проект будівництва модульної твердопаливної котельної, 
що має на меті теплозабезпечення ряду закладів охорони здоров’я, а саме: 
«Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного центра отоларингологіі   та 
офтальмологіі», «Дніпропетровської обласної клінічної дитячої лікарні», 
«Дніпропетровського обласного перинатального центра зі стаціонаром»; «Клінічного 
онкологічного диспансера Дніпропетровськоі обласно Ради». Дані медичні заклади, за 
принципом теплопостачання та розташування, об’єднані в єдиний комплекс. Якість 
теплозабезпечення даного медичного комплексу, на даний час, є незадовільною. В 
опальний період середня температура в приміщенях медичних закладів не відповідає 
діючим нормам, мають місце чисельні аварійні відключення системи теплопостачання 
[5].  
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Запропонований ТОВ “Альтернативні енергоресурси” інвестиціинии проект 
передбачає будівництво модульної твердопаливної котельні, яка матиме такі переваги 
перед діючим на даний час централізованим теплопостачанням:  

- установка котельна модульна (КУМ) буде розміщена безпосередньо біля 
споживачів тепла. Це зводить до мінімуму довжину тепломереж, отже дозволяє 
попередити втрати теплової енергії в інженерних мережах, підвищити якість 
теплозабезпечення медичних закладів; 

- використання сучасного енергоефективного обладнання дозволяє суттєво 
знизити витрати на виробництво теплової енергії; 

- застосування передових процесів автоматизації забезпечує повну 
диспетчеризацію об’єкта та оптимізацію споживання енергоресурсів. Автоматизовані 
ІТП з програмним забезпеченням дозволяють корегувати обсяг виробленої теплової 
енергії в залежності від погодних умов.  

Основні складові модульної твердопаливної котельні такі: модульна будівля 
котельні; блок обслуговуючого персоналу; котли автоматизовані ARDENZ; насосна 
група Wilo; запірна арматура і трубопроводи; контрольно-вимірювальна апаратура; 
система подання палива; циклон та димосос; система сигналізаціі;  димова труба.  

В якості основного палива для виробництва теплової енергії планується 
використовувати пелети (паливні гранули з деревини). Пелети представляють собою 
пресовані вироби з відходів деревини, як то спил, стружка, шліфувальний пил, залишки 
лісової деревини, тощо. Вони виробляються без додаткових хімічних закріплювачів під 
високим тиском [6]. Пелети мають ряд переваг перед традиційними видами палива, а 
саме [6]:  

- теплова здатність пелетів складає 4,2 Гкал/т. Це в 1,5 рази вище, ніж теплова 
здатність деревини та вугілля; в 2,09 рази нижче ніж теплова здатність природного 
газу; 

- ціна 1 тонни пелетів складає 1400 грн. без ПДВ. В той же час, ціна 1 тис.м
3
 

природного газу  7449,60 грн. без ПДВ. Зважаючи на те, що теплова здатність пелетів в 
2,09 рази менша за теплову здатність природного газу, шляхом простих обчислень 
разрахуємо витрати необхідні для заміни 1 тис.м

3
 природного газу на пелети 1400*2,09 

=2925,81 грн. Отже, в результаті заміни економія за статтею “паливо” складе 7449,60-
2925,81=4523,79 грн. 

-  висока ефективність згорання (кількість золи складає 0,5-1%);  
- мінімальний вплив на довкілля (в процесі спалення пелетів утворюється 

незначна кількість оксидів азоту та окису вуглецю);  
- відсутність схильності до самозаймання при підвищенні температури.  
Попередній розрахунок витрат, що необхідні для реалізації інвестиційного 

проекту будівництва модульної твердопаливної котельної, включає витрати на 
розробку проекту (проектування та узгодження), підготовку будівельного майданчика, 
будівельно-монтажних робіт, вартості будівельних матеріалів, обладнання котельні, 
будівництва димової труби, підключення до існуючих систем теплопостачання, витрат 
на узгодження та введення в експлуатацію системи теплопостачання, проведення 
монтажних та пуско-налагоджувальних робіт, тощо. Загальна величина інвестування у 
проект становитиме близько 35,17 млн.грн.  

Обсяг виробництва та реалізації теплової енергії заплановано на рівні 
12650 Гкал/рік. Вартість відпущеної споживачам теплової енергії розраховується 
виходячи з встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг для потреб бюджетних установ та інших 
споживачів (крім населення) тарифу на рівні 1404,26 грн./Гкал (постанова від 30 квітня 
2015 року №1369). Тоді, виручка від реалізації теплової енергії складе 17763,89 тис.грн.  

Загальні операційні витрати підприємства, за попередніми розрахунками, 
становлять 8602 тис.грн. Отже, прибуток від реалізації теплової енергії буде 
дорівнювати: виручка від реалізації теплової енергії за вирахуванням загальних витрат 
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на її виробництво (17763,89 – 8602 = 9161,89 тис.грн/рік). Відповідно, чистий прибуток 
від використання модульної твердопаливної котельної можна оцінити шляхом 
коригування прибутку від реалізації на ставку податку на прибуток (18%). За 
попередньою оцінкою величина чистого прибутку складе 7512,75 тис.грн/рік.  

Ефективність інвестиційного проекту оцінено з урахуванням теорії вартості 
грошей у часі. За умови вартості інвестованого капіталу на рівні 28% річних, 
дисконтований термін окупності інвестування у проект будівництва модульної 
твердопаливної котельної складе близько 5 років, показник внутрішньої норми 
доходності інвестування дорівнюватиме 38%.  

Отримані результати вказують на економічну ефективність інвестиційного 
проекту будівництва модульної твердопаливної котельні, що має на меті 
теплозабезпечення ряду закладів охорони здоров’я м. Дніпропетровська.  

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що впровадження 
альтернативних технологій забезпечення теплопостачання житлово-комунального 
сектора сприятиме вирішенню ряду нагальних для Української держави проблем, а 
саме: 

- підвищенню якості послуг теплозабезпечення житлово-комунального сектора; 
- зниженню обсягу залучених для виробництва теплової енергії первинних 

енергетичних ресурсів; 
- зниженню енергетичної залежності України від імпортерів енергетичних 

ресурсів (в першу чергу, природного газу), а отже, підвищенню енергетичної безпеки 
держави; 

- зниженню негативного впливу на довкілля, що справляють підприємства 
теплозабезпечення житлово-комунального сектору, через використання застарілих 
виробничих технологій та окремих видів енергетичних ресурсів (вугілля, 
нафтопродукти, тощо). 

Отже, налагодження конкурентного ринку та формування підприємницького 
інтересу до сфери теплозабезпечення житлово-комунального сектора є необхідною 
умовою забезпечення енергетичної безпеки України та добробуту населення. 
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сільськогосподарських підприємств, розвиток домогосподарств, їх роль і участь у розподілі земельних 
фондів колишніх колгоспів і радгоспів. Висвітлено основні недоліки відтворення земельних ресурсів у 
зв’язку з проведенням заходів роздержавлення й приватизацією. Проаналізовано перспективу і діючі 
нині засади організації фінансового стимулювання процесів використання, збереження, покращення та 
охорони сільськогосподарських угідь. Особлива увага відведена критеріям, які покладаються в основу 
стимулювання процесів відтворення земель сільськогосподарськими підприємствами й господарствами 
населення. Критично оцінюється їх роль і участь у виробництві сільгосппродукції в умовах ринкової й 
централізованої моделі господарювання. Пропонується змінити пріоритетність фінансового 
стимулювання використання й охорони земельних ресурсів АПК, використавши при цьому досвід 
розвинутих країн. 

Ключові слова : сільгосппідприємства, земля, фінансування, стимулювання, критерії, джерела, 
відтворення. 
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NEW CRITERIA FOR FINANCIAL STIMULATE THE PROCESS OF 
REPRODUCTION OF LAND RESOURCES, MACRO-SLICE 

 
The impact of the implementation of market relations on the condition and prospects of domestic 

agricultural sector development  is analyzed. The impact of agrarian and land reforms on the development of 
agricultural enterprises, the development of households, their role and participation in the distribution of land 
assets of former state and collective farms are investigated. Main drawbacks of reproduction of land resources in 
connection with the activities of denationalization and privatization are displayed. The perspective and active 
principles of the organization of financial incentives of exploitation, preservation, improvement and agricultural 
land protection processes are analyzed. Special attention is paid to the criteria which are the basis of stimulation 
of processes of land reproduction by agricultural enterprises and households. Their role and participation in 
agricultural production in conditions of market and centralized model of management are critically evaluated. It 
is proposed to change the priority of financial incentives of the use and protection of land resources of agrarian 
and industrial complex, using the developed countries experience. 

Key words: agricultural enterprises, land, financing, incentives, criteria, sources, reproduction. 
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НОВЫЕ КРИТЕРИИ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: МАКРОРЕГИОНАЛЬНОГО 
СРЕЗ 

 
Анализируется влияние имплементации рыночных отношений на состояние и перспективы 

развития отечественного аграрного сектора. Исследовано влияние аграрной и земельной реформ на 
процессы формирования сельскохозяйственных предприятий, развитие домохозяйств, их роль и участие 
в распределении земельных фондов функционируючих раньше колхозов и совхозов. Освещены 
основные недостатки воспроизводства земельных ресурсов в связи с проведением мероприятий 
разгосударствления и приватизации. Проанализированно перспективу и действующие ныне засады 
организации финансового стимулирования процессов использования, сбережения, улучшения и охраны 
сельскохозяйственных угодий. Особое внимание уделено критериям, которые положены в основу 
стимулирования процессов воспроизводства земель сельскохозяйственными предприятиями и 
хозяйствами населения. Критически оценивается их роль и участие в производстве сельхозпродукции в 
условиях рыночной и централизованной модели хозействование. Предлагается изменить приоритетность 
финансового стимулирования процесса использования и охраны земельных ресурсов АПК, использовав 
при этом опыт развитых стран.  

Ключевые слова: земля, финансирование, стимулирование, критерии, источники, 
воспроизведение. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. У вітчизняному аграрному секторі 
практично не застосовується фінансове стимулювання процесів використання й 
охорони земель, збереження екології. Нині продовжує стимулюватися, як правило 
нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, що значною мірою 
посилює виснаження земельного фонду АПК. 
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Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Належна організація використання й охорона сільськогосподарських земель завжди 
знаходиться в полі досліджень багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних учених, 
бізнесменів, держави, практичних працівників аграрного сектора тощо. Більшість із них 
визнає, що належне відтворення земельних ресурсів потребує запровадження 
стимулюючих заходів. При цьому важлива роль має належати фінансовому 
стимулюванню процесів не лише використання землі, а й збереження екології, 
вирішення соціальних завдань на селі. Дослідження науковців засвідчують, що нині 
фінансове стимулювання земель АПК в Україні не є достатнім, дієвим та не створює 
можливості успішно вирішити екологічні та соціальні проблеми. Досвід розвинених 
країн світу свідчить, що в сільському господарстві раціональним та ефективним 
вважають такі форми господарювання, коли зберігаються робочі місця для селян, які 
одночасно є і власниками і працівниками, упереджують надмірну експлуатацію 
природних ресурсів та антропогенне навантаження на ґрунти, не допускають істотного 
зниження їхніх відновлювальних та відтворювальних властивостей[1,c.65]. Звісно, що 
організація процесу відтворення аграрних земель за цими критеріями потребує 
запровадження адекватних стимулюючих заходів. Важливу роль при цьому відводиться 
державі, котра має регулювати характер і напрями формування земельних відносин у 
відповідності до запитів усього суспільства. Державне  регулювання  ринку  
сільськогосподарських земель країн ЄС спрямоване на збереження 
сільськогосподарських угідь в умовах трансформаційної економіки та урбанізації 
сільських територій; зосередження земельних ділянок у фермерів, які мають досвід 
роботи та проживають на даній території; недопущенню надмірної концентрації чи 
подрібнення земельних ділянок [2 , c.33]. 

Дослідження засвідчують, що в останнє десятиліття особливо значну фінансову 
підтримку (стимулювання) в багатьох країнах світу одержало виробництво екологічно 
чистої сільськогосподарської продукції. Зокрема, в Польщі фінансова підтримка 
екологічного сільського господарства із національного бюджету надається на 
проведення необхідних досліджень, у тому числі виконання аналізів на вміст речовин, 
заборонених для використання; витрати на контроль екологічних господарств; заходи 
щодо просування екологічної сільськогосподарської продукції, у тому числі участь у 
національних і міжнародних ярмарках. До того ж, із бюджету ЄС надаються  дотації на 
площі сільськогосподарських культур, які вирощують екологічними методами [3 , c.36]. 

Значна увага приділяється науковцями потребі фінансово стимулювати розвиток 
господарств населення в підпорядкуванні й власності котрих нині знаходиться більше 
половини площ сільськогосподарських угідь. Частину таких господарств слід віднести 
до товарних. Існує ряд господарських характеристик ОСГ, що відображають їхній 
потенціал як товаровиробників і підприємств. По-перше, використовувані ними 
земельні ділянки перевищують встановлену Земельним  кодексом України граничну 
для сільських присадибних ділянок площу (0.25 га ). По-друге, багато які з цих 
господарств (46.1%) скористалися нормою ст. 5 ЗУ «Про особисте селянське 
господарство» і розширили власне землекористування понад граничну норму 
особистих селянських господарств, визначену Земельним кодексом України (2 га). По-
третє, можливості зазначеного розширення площ землекористування понад історично 
зумовлені максимальні розміри (0.6 га) супроводжуються певними ознаками 
капіталізації, представленими тенденцією до розширення власної технічної бази та 
використання сторонньої робочої сили [4]. Звісно, що ця група дрібних землевласників 
і користувачів також потребує побудови адекватного механізму фінансового 
стимулювання та фінансових санкцій. 

Потреба надання фінансової допомоги сільськогосподарським підприємствам, 
господарствам населення досліджується вченими вже тривалий час. Однак позитивного 
вирішення вона поки що не одержала, оскільки в Україні не сформовано відповідні 
джерела фінансування. Крім того, потребують оновлення критерії фінансового 
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стимулювання. Очевидним є те, що подальше нарощування обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції нині не може слугувати титульним показником 
стимулювання процесів відтворення земельних ресурсів. 

Цілі статті. Запропонувати й обґрунтувати нові критерії фінансового 
стимулювання процесів використання, збереження, покращення та охорони земель 
сільськогосподарського сектора економіки Карпатського макрорегіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Запровадження ринкової моделі господарювання у 
вітчизняному аграрному секторі призвело до радикальних зміни в організації 
фінансового забезпечення, а також у стимулюванні процесів використання, збереження,  
поліпшення та охорони земельних ресурсів. Відомо, що аграрна та земельні реформи, 
котрі реалізувались завдяки роздержавленню, паюванню та приватизації земель 
колишніх колективних та державних агропідприємств спричинили до перерозподілу 
сільськогосподарських угідь на користь нових агроформувань і господарств населення.  
До речі в підпорядкуванні  й  власності останніх нині знаходиться половина аграрного 
земельного фонду.  В Карпатському макрорегіоні  домогосподарства  мають  у  
власності й  підпорядкуванні  майже 80% усього фонду сільськогосподарських  угідь 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Сільськогосподарські угіддя, що знаходяться в підпорядкуванні й власності 

сільськогосподарських підприємств і громадян у Карпатському макрорегіоні станом на 
01.01.2014р.* 

 Сільськогосподарські угіддя: 

всього рілля багаторічні насадження сіножаті пасовища 
с-г 

підприємс
тва 

громадяни с-г 
підприємс

тва 

громадяни с-г 
підприємс

тва 

громадяни с-г 
підприємс

тва 

громадяни с-г 
підприємс

тва 

громадяни 

Україна 20437,2 20163,4 19186,7 15846,1 183,7 321,9 391,3 1236,9 655,9 2333,5 

Закарпатська 42,8 370,7 29,7 172,7 3,4 22,1 3,4 77,2 6,3 98,7 

Івано-
Франківська 

 
119,5 

 
396,7 

 
112,2 

 
285,7 

 
1,2 

 
14,4 

 
2,9 

 
64,0 

 
3,0 

 
27,1 

Львівська 240,8 816,0 204,5 553,9 1,0 20,2 22,8 111,9 12,0 130,0 

Чернівецька 121,0 352,7 113,3 233,1 3,9 26,6 1,9 33,3 1,9 59,7 

Разом по 
макрорегіону  

 
527,1 

 
1936,1 

 
459,7 

 
1245,4 

 
9,5 

 
83,3 

 
31,0 

 
286,4 

 
23,2 

 
35,5 

*Розраховано нами за даними Державного агентства земельних ресурсів України 

 
Дані таблиці 1 засвідчують, що в досліджуваному макрорегіоні господарства 

населення мають у підпорядкуванні та власності значно більші площі земель порівняно 
з сільськогосподарськими підприємствами. Навіть фермерські господарства, що нині є 
найбільш чисельною групою сільськогосподарських  підприємств  мають  значно 
меншу площу сільськогосподарських угідь (табл. 2) 

Таблиця 2 
Сільськогосподарські угіддя, що перебувають у підпорядкуванні фермерських 
господарств областей  Карпатського  макрорегіону  станом на 01.01.2014 р. 

  
Всього 

З них 

рілля багаторічні 
насадження 

сіножаті пасовища 

Україна 4205,2 4000,3 18,3 54,8 129,4 

Закарпатська 11,2 9,4 0,3 0,7 0,8 

Івано-
Франківська 

22,9 20,9 0,2 0,9 0,8 

Львівська 43,6 38,7 0,2 2,9 1,8 

Чернівецька 25,6 23,1 1,6 0,5 0,4 

Разом по 
макрорегіону 

103,3 92,1 2,3 5,0 3,8 

 
Площа сільськогосподарських угідь фермерських господарств макрорегіону 

станом на 01.01.2014р. склала 103,3 тис.га. Крім того у складі земельних угідь були 
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перелогові землі. 
Аграрний земельний фонд державних підприємств становив лише 46,7 тис.га. Ми 

не випадково акцентуємо увагу на розмірах площ сільськогосподарських угідь, 
оскільки саме вони мають бути покладені в основу побудови критеріїв фінансового 
стимулювання. Це найбільш важливий сегмент, який часто не враховується при 
визначенні обсягів фінансування, стимулювання діяльності суб’єктів господарювання. 
Нині у вітчизняному аграрному секторі фінансове стимулювання процесу відтворення 
земельних ресурсів не враховує достатньо регіональних особливостей землеволодіння й 
землекористування. Більш ніж очевидно, що організація фінансового стимулювання, 
зокрема критерії, що покладено в основу його забезпечення не можуть бути 
однаковими для аграрного сектору Карпатського макрорегіону та по Україні в цілому, 
малих і середніх агрогосподарств, агрохолдингів, а також господарств населення. Це 
аксіома, котру слід усвідомити при розробці нових критеріїв фінансового 
стимулювання процесів використання, збереження, покращення та охорони земельних 
ресурсів АПК. 

Аналіз відтворення сільськогосподарських земель засвідчує, що чинні  механізми 
їх використання спрямовується передусім на нарощування обсягів валового 
виробництва, зростання  товарності сільськогосподарської продукції. Саме в цьому 
руслі формується характер земельних відносин, приватизаційні процеси земель. В той 
же час вченими зазначається, що сформована в Україні система земельних відносин на 
засадах приватної власності не створила умов і дійових механізмів ефективного і 
водночас екологічно безпечного землекористування. Усі землевласники і 
землекористувачі використовують землі передусім  для отримання прибутку [5, с.79]. 
Втім домогосподарства Карпатського макрорегіону організовують земельне 
господарство передусім з метою вирощування продукції для  власних потреб. Звісно, 
що таке використання земельних ділянок не потребує системного фінансового 
стимулювання. Більше того, завдає шкоду земельному фонду АПК. Дрібнотоварність 
сільського господарства, розподіл земель на паї, зосередження значної частини 
виробництва сільськогосподарської продукції в господарствах населення призвели до 
порушення організації території сільськогосподарських підприємств, відсутності 
сівозмін, посилення процесів ерозії тощо [6]. 

Порівняно висока питома вага сільськогосподарських угідь у домогосподарствах 
макрорегіону певною мірою спричиняє до деградації земель, примітивізму й 
застосування відсталих технологій. Разом з тим однозначно негативно оцінювати 
розвиток таких господарств не можна. По-перше, тут створені й зберігаються робочі 
місця, зайнятість; по-друге, використання земельних ділянок  дає можливість вижити 
селянину в умовах нинішньої фінансово-економічної кризи; по-третє, в 
досліджуваному макрорегіоні близько 7% домогосподарств зуміли уже організувати 
сучасне використання та охорону сільськогосподарських земель. Крім того, за нашими 
підрахунками ще 12-13% зуміють це зробити за умови наданням їм фінансової 
допомоги, стимулювання діяльності. Саме ці дві групи господарств населення 
потребують нині організації фінансового стимулювання процесів використання 
земельних ділянок. Завдяки цьому будуть створені передумови, стимул до 
імплементації сучасних засад організації земельного господарства в третій групі 
домогосподарства, котра найбільш багато чисельна. 

Нарощення обсягів валового виробництва сільськогосподарської продукції 
господарствами населення, дрібними і середніми сільськогосподарськими 
підприємствами, агрохолдингами, іншими суб’єктами господарювання в  Карпатському 
макрорегіоні в нинішніх умовах і на перспективу з кожним роком стає все затратнішим 
й складнішим процесом. Більше того, при нарощуванні сільськогосподарського 
виробництва, збільшуються і сільськогосподарські викиди. За прогнозними оцінками 
експертів, до 2030 р.викиди N2O збільшаться на  35-60%, а СН4 – на 60%[7, с.7]. Більш 
ніж очевидно, що діяча організація земельних господарств потребує встановлення 
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науково-обгрунтованої межі використання та залучення земельних угідь у 
сільськогосподарське виробництво. 

Міжнародний досвід відтворення земельних ресурсів у сільському господарстві 
засвідчує, що більшість країн фінансово стимулюють не виснажливе використання 
земель АПК, а заходи, пов’язані з їх збереженням, покращенням, охороною, 
дотриманням вимог збалансованості екологічних інтересів і онтологічних законів. З 
цією метою в окремих країнах ЄС фінансове стимулювання (фінансові санкції) часто 
спрямовуються на обмеження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, 
скорочення угідь залучених у сільськогосподарський обіг. На жаль у вітчизняному  
аграрному секторі продовжують організовувати відтворювальний процес 
землеволодіння й землекористування на засадах екстенсивності. Тим часом, якщо 
провідні країни прощаються з індустріальною економікою та економікою побудованою 
на експлуатації своїх  природних ресурсів і переходять   на технології п’ятого-шостого 
укладів, - Україна продовжує заробляти на примітивній сировинній 
економіці…технологіях другого-третього укладів, властивих передовим країнам у 
середині минулого століття  [8,с.12].  Означене повністю стосується  мотивації 
використання земельних ресурсів вітчизняного аграрного сектора. 

Формування нової архітектоніки відтворення земельних ресурсів у Карпатському 
макрорегіоні потребує проведення  певних організаційних заходів, спрямованих на 
подолання дрібноземелля, об’єднання й укрупнення земельних ділянок 
домогосподарств, а також частини дрібних і середніх сільськогосподарських 
підприємств. Звісно, що практичне проведення заходів по реструктуризації земельних 
ділянок підприємствами, господарствами  населення, іншими суб’єктами діяльності в 
АПК буде складним вбачається як складний соціально-напруженим заходом, оскільки 
значна частина суб’єктів господарювання при цьому втратить статус власника. 

Реалізація зазначених трансформаційних заходів повинно забезпечуватись 
адекватною державною аграрною політикою, котра би стимулювала фінансово ці 
процеси. В останній декаді минулого століття тенденція скорочення фермерських 
господарств у США припинилися, що зумовлено переорієнтацією державної політики 
підтримки агросфери, яка все меншою мірою пов’язана зі стимулюванням обсягів 
виробництва, і дедалі більшою – орієнтована на розв’язання соціальних проблем 
розвитку сільських територій [9,с.20]. В даному випадку йдеться про те, що держава, 
органи місцевого самоврядування не повинні залишатися пасивними до проведення 
організаційних заходів у зв’язку з оптимізацією розмірів землеволодіння й 
землекористування, задіючи при цьому механізм фінансового стимулювання. Таким 
чином, можна буде певною мірою зменшити соціальну напругу, а також сформувати 
групу підприємств, власників; користувачів земельних ресурсів, які можна буде 
фінансово стимулювати. Втім за чинної організації земельного господарства, 
надмірного дрібноземелля і кількості власників дієве фінансове стимулювання 
використання, збереження, покращення й охорони земельних ресурсів у потрібних 
обсягах неможливе. Це аксіома, котру слід усвідомити, як найважливішу передумову 
імплементизації нових критеріїв фінансового стимулювання процесів відтворення 
земельних ресурсів у Карпатському макрорегіоні. 

Відомо, що архітектоніка стимулювання процесів належного відтворення 
сільськогосподарських земель є складним процесом, який охоплює не лише чисто 
економічні, а й екологічні, соціальні та інші важливі органічно поєднані компоненти, 
котрі доцільно використовувати в комплексі. Йдеться про потребу одночасного 
успішного її вирішення. 

Земля, земельна ділянка слугує первинною субстанцією організації 
сільськогосподарського виробництва, котра в процесі використання зношується, 
засмічується, забруднюється. Природно, що під час її використання знижується рівень 
її родючості. Існують й інші науково-обгрунтовані теорії, котрі засвідчують про 
потребу фінансово стимулювати передусім використання, збереження, покращення та 
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охорону земельного фонду АПК. На жаль, у вітчизняному аграрному секторі донині ці 
критерії стимулювання не одержали належного розвитку. 

Запровадження нових критеріїв фінансового стимулювання найбільш доцільно 
імплементувати в розрізі регіонів, оскільки земельні фонди, рельєф, природно-
кліматичні умови, як правило, не є однаковими для всієї території України. Таким 
чином, можна позбавитись загальних, середніх показників до оцінювання ефективності 
землеволодіння й землекористування, які нині продовжує використовувати вітчизняна 
статистика. 

В Карпатському макрорегіоні  особливу вагу слід звернути на організацію 
відтворюваного процесу земельних ресурсів господарствами населення. Для цієї групи 
слід розробити окремі засади (концепцію) фінансового стимулювання організації 
земельного господарства, котрі би забезпечувалиналежне збереження й накопичення 
гумусу, поліпшення екології, відновлення регенеративних властивостей флористики і 
фауністики, розширення площ під виробництво органічної продукції, вилучення з обігу 
малопродуктивних угідь, дослідження агрохімічного й біологічного складу земельних 
ділянок, імплементацію новітніх технологій, зростання товарності тощо. 

Фінансове стимулювання буде дієвим за умови поєднання його з фінансовими 
санкціями за допущення надмірної засміченості й забрудненості земель, низьку якість 
обробітку, незадіяність у сільськогосподарському обігу окремих земельних ділянок, 
виробництво генетично модифікованої сільськогосподарської продукції тощо. Генно 
змінені продукти стали реальністю. Їх  безконтрольне застосування можна 
кваліфікувати як порушення прав людини, проведення несанкціонованого 
експерименту над людиною [10,с.11]. 

Одним із найбільш важливих напрямків стимулювання власників земельних угідь 
АПК, передусім господарств населення повинен бути критерій збереження й 
поліпшення екології, котрий успішно використовується країнами ЄС, через поширення 
екологічних схем, які введені з 1992р. і налічують понад 200 схем. Це платежі, котрі 
компенсують втрату доходів агропідприємств завдяки  запровадженню ними 
екологобезпечних технологій використання земель. Виплати за диверсифікацію 
культур, утримання постійних посовищ і екологічних зон сприятимуть не тільки 
оптимальному використанню природних ресурсів (галузеві аспекти), але й формуванню 
екологічного  середовища для сільського населення (територіальний аспект) [11,с.39]. 

Критеріями стимулювання суб’єктів діяльності на аграрних землях повинні стати 
також заходи по створенню робочих місць, розвитку сільських територій, дослідження, 
розробка й імплементація інноваційних продуктів тощо. 

Побудова й впровадження нових критеріїв фінансового стимулювання земельних 
ресурсів потребує попередньо вирішення це одного ключового завдання. Йдеться про 
джерела створення фондів стимулювання. Вони можуть бути внутрішні й зовнішні. 
Щодо перших, то вони формуються самим підприємством. Аналіз засвідчує, що далеко 
не всі власники й користувачі використовують земельні ресурси в якості джерела 
прибутку. Як результат більшість із них не має можливості фінансового стимулювати 
належне використання, збереження, поліпшення та охорону земельних ресурсів. 

Дослідження засвідчують, що дієвість фінансового стимулювання досягається 
завдяки участі в цьому процесі держави, вітчизняних і зарубіжних інвесторів, 
фінансово-кредитних інститутів. Саме держава, місцеві органи самоврядування 
володіють ресурсами, котрі частково можна спрямувати на формування фондів 
фінансового стимулювання. Мова йде про створення в Карпатському макрорегіоні 
єдиних для всіх суб’єктів діяльності аграрного сектора засад стимулювання й 
фінансових санкцій, котрі стануть аналогом країн САП ЄС. Це не означає, що вони 
повинні сліпо копіюватися. В кожному конкретному випадку слід враховувати 
особливості організації відтворюваного процесу земельних ресурсів. 

В умовах децентралізації процес організації фінансового стимулювання доцільно 
делегувати місцевим органам самоврядування, котрі достатньо повно володіють 
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інформаціє щодо відтворення земель АПК кожним власником і користувачем 
земельних ділянок. Фонди фінансового стимулювання слід виділити окремою статтею в 
місцевому бюджеті. Виправданим є також введення місцевих податків на земельні 
ділянки, що знаходяться в підпорядкуванні великих сільськогосподарських 
підприємств. 

Висновки. Трансформація земельних відносин, яка реалізувалась через 
роздержавлення, паювання та приватизацію земельних ресурсів призвела до 
радикальних змін у аграрному секторі. Передусім це стосується використання, 
збереження, покращення та охорони земель АПК, а також приватизаційних процесів. 
Аграрна і земельні реформи спричинили поділ земель між двома найбільшими 
групами: сільськогосподарськими підприємствами і господарствами населення. 
Запровадження ринкової моделі господарювання в Україні каталізувало збільшення 
земельних ділянок домогосподарств. Зокрема, в Карпатському макрорегіоні громадяни 
мають у власності й підпорядкуванні майже в 4 рази більше сільськогосподарських 
угідь у порівнянні з сільськогосподарськими підприємствами. Зазначене переконує в 
потребі розробки макрорегіональних заходів фінансового стимулювання окремо 
громадян і сільськогосподарських підприємств, приймаючи до уваги особливості 
використання ними земельних ресурсів. Дослідження діючого механізму фінансового 
стимулювання використання земель засвідчують, що в його основі залишаються 
критерії нарощування обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції, в 
результаті чого посилюється деградація ґрунтів, зростає забрудненість і засміченість, 
погіршується екологія тощо. Саме тому нині нагальним постає завдання запровадження 
нових критеріїв організації фінансового стимулювання. Зважаючи на зосередження у 
власності та підпорядкуванні громадян аграрного сектору Карпатського макрорегіону 
переважної частини земель АПК важливим завданням є  встановлення  не лише 
критеріїв фінансового стимулювання, а й визначення переліку тих господарств, які 
можна й потрібно стимулювати. Нині фінансового стимулювання потребують заходи 
проведення робіт по об’єднанню земель дрібних  агрогосподарств, створенню нових 
сільськогосподарських підприємств, вилучення земельних ділянок  у  громадян, які не 
змогли та не зможуть у подальшому організувати сучасне земельне господарство. 
Потрібно також стимулювати вирішення проблем  у зв’язку зі збереженням якості 
грунтів, соціальним захистом сільських мешканців. До вирішення цих завдань слід 
максимально залучити місцеві органи самоврядування, котрі найбільш досконало 
володіють інформацією  щодо використання та охорони земель усіма групами 
власників і користувачів. Виправданим, на наше переконання, є також запровадження 
досвіду фінансового  стимулювання  процесу  відтворення земельних ресурсів країн 
ЄС. 

Звісно, що забезпечення його фінансування потребує коштів, яких нині в 
абсолютній більшості власників і користувачів земель немає. Саме тому головним 
організатором запровадження повних критеріїв фінансового стимулювання має стати 
держава та місцеві органи самоврядування.  
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ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД  ФУНКЦІОНУВАННЯ  

РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК 
 
У статті, спираючись на основні авторські критерії ефективного функціонування ринку платіжних 

карток (наявність та якісна характеристика держателів платіжних карток; забезпеченість інфраструктурою 
обслуговування ринку платіжних карток; інтенсивність використання платіжних карток; безпека 
обслуговування платіжними картками), досліджено специфіку функціонування ринку платіжних карток в 
Польщі. 

Ключові слова: ринок платіжних карток, платіжна картка, держателі, інфраструктура 
обслуговування, банкомати, термінали, безпека, Польща. 

Koretska N. 
 

THE POLISH EXPERIENCE THE FUNCTIONING  
OF THE MARKET OF PAYMENT CARDS 

 
Currently, the market of payment cards is one segment that is developing most rapidly. The experts point to 

significant potential for further development in the context of improving the quality of services and lowering tariffs 
on their service. However, despite such a large number of research results on this topic, there is a need to study 
foreign experience of functioning of the market of payment cards. 

Since Ukraine shares borders with Poland, the study and analysis of the experience of this country will 
overcome the problems that were present in the market of payment cards and is now characteristic of this market in 
Ukraine. 

Experience of functioning of the market of payment cards in Poland reviewed on the following criteria: 1) 
the presence and quality characteristics of cardholders; 2) the security infrastructure of service of payment cards 
market; 3) the intensity of use of payment cards; 4) security service of payment cards.  

So, in assessing the existence and the qualitative characteristics of cardholders in Poland, found that the 
most active in the payment card market is the category of population aged 25–44 years is and accounts for 54–58% 
of payment transactions; the elderly or unwilling to make non-cash payments or do not know about the possibility 
of implementation of operations with use of payment cards; more operations with use of payment cards poles with 
high-and middle-income countries. 

Growth of quantitative and qualitative indicators of the Polish payment card market promotes efficient 
provision of infrastructure services. Thus, in recent years has grown a network of sales points of companies; 
POS terminals acceptance of payment cards; the ATM; the share of POS terminals with contactless function and 
the number of places where customers can make payments of service «cash back». POS-terminals are present in 
Poland almost every consumer establishment. And the number of ATMs and establishments of trade and 
services, where there are points for acceptance of payment cards, is optimal and sufficient for the needs of 
cardholders. In general, the market of payment cards in Poland is quite developed infrastructure and allows 
customers to effectively (quickly, in a convenient location, etc) to carry out transactions using payment cards. 

The intensity of use of payment cards in conducting all types of payments is a vital priority for any 
economy in the world, whatever its political system or state structure. Common trends in the usage of payment 
cards on the studied market in Poland was generally positive. In particular, a consistent trend to the annual 
increase in financial and credit institutions issue payment cards, there was a steady increase in the number of 
transactions and volume of payments. In addition, the market of payment cards Poland in recent years developed 
uniformly, increased the number of cashless transactions. 

On the payment cards market in Poland the problem of fraud exists. Every year from this problem in this 
country suffer from banking institutions, merchants and their clients – holders of payment cards. And one of the 
reasons for the dangerous service of payment cards is that banks are in no hurry to find a solution to address the 
risks to the protection of payment cards and payment cards owners attach value only after a collision with fraud. 

Keywords: the market of payment cards, payment card holders, the service infrastructure, ATMs, 
terminals, security, Poland. 
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ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   
РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

 
В статье, опираясь на основные авторские критерии эффективного функционирования рынка 

платежных карт (наличие и качественная характеристика держателей платежных карт; обеспеченность 
инфраструктурой обслуживания рынка платежных карт; интенсивность использования платежных карт; 
безопасность обслуживания платежными картами) изучено специфику функционирования рынка 
платежных карт в Польше. 

Ключевые слова: рынок платежных карт, платежная карта, держатели, инфраструктура 
обслуживания, банкоматы, терминалы, безопасность, Польша. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Нині ринок платіжних карток є одним із 
сегментів, який найбільш динамічно розвивається. При цьому експерти вказують на 
значний потенціал для його подальшого розвитку в умовах підвищення якості послуг і 
зниження тарифів з їх обслуговування. 

Тому в сучасних умовах наукова система управлінських рішень і впровадження 
передових методів управління операціями з використанням платіжних карток набувають 
все більшого значення. На основі цього програми банків щодо розвитку їх карткового 
бізнесу є одними із перспективних [1, с. 296]. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Ринок 
платіжних карток та перспективи його розвитку досліджували як вітчизняні (Т.Андрейків, 
О.Вовчак, Г.Вознюк, А.Герасимович, І.Коваль, Т.Косова, В.Кравець, С.Криворучко, 
О.Пиріг, А.Поліщук, С.Поліщук, А.Савченко, Т.Смовженко, В.Харченко, А.Чумаков, 
О.Шевчук, А.Шеремет, Г.Шпаргало, Г.Щербаков, В.Ющенко та ін.), так і зарубіжні 
науковці (Д.Хамфрі, Б.Самерс, Д.Шеппард, Д.Шоенмейкер, А.Грінспан та ін.). Однак, не 
дивлячись на таку значну кількість наукових напрацювань з даної тематики, існує 
потреба у вивченні зарубіжного досвіду функціонування ринку платіжних карток.  

Цілі статті – дослідити специфіку функціонування польського ринку платіжних 
карток задля перейняття досвіду розвитку платіжного карткового ринку в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Оскільки Україна в найближчому майбутньому прагне приєднатися 
до Європейського Союзу і, крім того, межує з окремими країнами Західної Європи, 
власне Польщею, вивчення та аналіз досвіду цієї країни дозволить подолати проблеми, 
що були присутні на її ринку платіжних карток та нині характерні для цього ж ринку в 
Україні. 

Розглянемо досвід функціонування ринку платіжних карток Польщі за такими 
критеріями: 1) наявність та якісна характеристика держателів платіжних карток; 2) 
забезпеченість інфраструктурою обслуговування ринку платіжних карток; 3) 
інтенсивність використання платіжних карток; 4) безпека обслуговування платіжними 
картками. 

Так, аналізуючи наявність та якісну характеристику держателів платіжних 
карток у Польщі, варто зазначити, що категорія населення Польщі віком 25–44 роки є 
найактивнішою на ринку платіжних карток і на неї припадає 54–58% операцій з 
використанням платіжних карток. Категорія населення віком 45–64 роки має меншу частку 
на ринку платіжних карток – 25%, а категорія населення віком 65 років і старше – 19%. 
Тобто, як показує статистика, літні люди або не бажають здійснювати безготівкові 
розрахунки або не знають про можливість здійснення операцій з використанням платіжних 
карток. Також варто зазначити, що найбільше здійснюють операції з використанням 
платіжних карток поляки з високим та середнім рівнем доходу. 

Загалом щороку частка держателів платіжних карток у Польщі зростає. При цьому 
2/3 поляків мають активні платіжні картки, з яких 95,5% хоч б один раз 
використовувались у їх життєдіяльності. 
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Зростанню кількісних та якісних показників польського ринку платіжних карток 
сприяє раціональна забезпеченість інфраструктурою обслуговування. Так, за останні роки 
зросла мережа точок торгівельних підприємств; POS-терміналів з прийому платіжних 
карток; банкоматів; збільшилась частка POS-терміналів з безконтактною функцією та 
кількість місць, де клієнти можуть здійснювати виплати сервісу «cash back» (рис. 1). 
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Рис. 1. Кількість пристроїв для обслуговування платіжними картками в Польщі у 

період 2011–2014 рр., тис. од. * 

* сформовано на основі даних джерел:  [2; 3] 

 
POS-термінали присутні на території Польщі майже у кожному споживчому 

закладі. А кількість банкоматів та закладів торгівлі і сервісу, де наявні точки для 
прийому платіжних карток, є оптимальною та достатньою для потреб держателів 
платіжних карток. 

Загалом, проаналізувавши рівень забезпеченості інфраструктурою платіжного 
обслуговування в Польщі, можна зробити висновок, що ринок платіжних карток в цій 
країні є досить інфраструктурно розвиненим і дозволяє клієнтам ефективно (швидко, в 
зручному для них місці тощо) здійснювати операції з використанням платіжних карток.  

Інтенсивність використання платіжних карток у проведенні усіх видів платежів є 
життєво важливим пріоритетним напрямом для економіки будь-якої країни світу, 
незалежно від її політичної системи чи державного устрою. 

У річному статистичному звіті Голова Національного банку Польщі зазначив, що в 
країні підвищився рівень інтенсивності використання платіжних карток. Крім того, він 
відмітив, що у 2014 році в країні налічувалося близько 27 млн. дебетових карток, що 
становить 80% всіх емітованих платіжних карток [4]. Отже, кількість платіжних карток в 
Польщі за 2012–2014 роки мала позитивну тенденцію до зростання (рис. 2–4, табл. 1).  
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Рис. 2. Кількість платіжних карток в Польщі в період 2004–2014 рр., млн. шт. * 

* сформовано на основі даних джерел: [1; 5, с. 3; 6] 



Економічний форум 1/2016 

 

43 
 

Як свідчать дані рис. 2, у 2014 році порівняно із 2004 роком кількість платіжних 

карток зросла більше як у 2 рази. Навіть на кінець 2014 року у порівнянні з вереснем 

цього ж року зростання відбулося на 1,6% (на 560 тис. платіжних карток). 
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Рис. 3. Кількість емітованих платіжних карток в Польщі в період 2002–2012 рр. 

(тис. шт.) [7, с. 105] 
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Рис. 4. Кількість випущених кредитних карток в Польщі в період 2002–2012 рр. (в 

млн. шт.) [7, с. 106] 

 

Схильність поляків до використання з платіжних карток характеризує такий 

показник як кількість ініційованих транзакцій (табл. 2). Так, наприкінці 2014 року було 

зареєстровано 534,1 млн. транзакцій у безготівковій формі на загальну суму 42,1 млрд. 

злотих, що на 19,2% та 24,8% відповідно більше попереднього періоду. 
Щодо активних операцій з використанням платіжних карток, то наприкінці 2014 

року в Польщі було зафіксовано зниження їх кількості та обсягів. Платіжні картки 

використовувалися їх власниками для здійснення операцій (як готівкових, так і 

безготівкових) в середньому 20,5 рази. При цьому вони були використані для здійснення 

платежу в безготівковій формі в середньому близько 15,3 рази [4; 7]. 
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Таблиця 1 

Кількість випущених платіжних карток в Польщі в період 2012–2014 рр., тис. шт. * 

Роки 
Разом,  

з них: 
дебетові кредитні 

 
Картки 

платіжних 

систем 

 

Кредитні карти  

з функцією 

зняття готівки  

з банкомату 

Кредитні карти  

без функції 

зняття готівки  

з банкомату 

 Карти, 

оснащені 

магнітною 

смугою 

Карти, 

оснащені 

мікропроцесором 

Карти, 

 оснащені магнітною 

смугою і 

мікропроцесором 

Віртуальні 

карти 

2012 33291,1 26549,6 6448,1  191,1  32928,1 171,9  5 228,2 20,9 27919,3 122,7 

2013 34658,7 28235,5 6133,6  178,4  34220,1 260,1  3 489,4 23,2 31020,5 125,5 

2014 36068,8 29745,0 6042,0  174,9  35577,7 316,3  1 790,6 28,8 34120,9 128,5 

* сформовано на основі даних джерела: [8] 

 

Таблиця 2 

Кількість операцій (готівкових і безготівкових), здійснених з використанням платіжних карток,  

в Польщі в період 2012–2014 рр., млн. злотих * 

Роки 
Разом,  

з них: 
дебетові кредитні 

 
Картки 

платіжних 

систем 

 

Кредитні карти  

з функцією 

зняття готівки  

з банкомату 

Кредитні карти  

без функції 

зняття готівки  

з банкомату 

 Карти, 

оснащені 

магнітною 

смугою 

Карти, 

оснащені 

мікропроцесором 

Карти, 

 оснащені магнітною 

смугою і 

мікропроцесором 

Віртуальні 

карти 

2011 1772304,8 1551734,0 206849,0  6194,9  1764607,9 1502,0  639084,4 696,7 1131775,4 748,2 

2012 1983790,4 1748570,6 222247,3  6348,5  1976046,1 1395,8  197884,0 595,4 1784439,6 871,3 

2013 2240006,0 1974967,3 252290,4  6522,9  2231901,7 1581,5  124106,1 593,4 2114300,0 1006,4 

2014 2653913,7 2361704,5 12558,6  279650,7  2644722,8 1962,6  82789,8 588,4 2569269,7 1265,9 

* сформовано на основі даних джерела: [8] 
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Варто зазначити, що в Польщі спостерігається збільшення кількості операцій з 
використанням кредитних платіжних карток, здійснених через мережу Інтернет. 

Загалом загальні тенденції розвитку інтенсивності використання платіжних карток 
на досліджуваному ринку Польщі в цілому були позитивними. Зокрема, характерною  
була стала тенденція до щорічного збільшення кредитними установами емісії платіжних 
карток, спостерігалося стійке зростання кількості операцій та обсягів з їх використанням. 

Безпека обслуговування платіжними картками 
Нині, коли у всьому світі розвиток економіки характеризується поступовим 

звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, переходом 
до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів, а електронні гроші 
широко використовуються в обігу і стають одним із основних інструментів фінансової 
інфраструктури країн світу [9, с. 72], відбувається збільшення злочинів на ринку 
платіжних послуг. Проблема боротьби зі злочинами, направленими на протиправне 
заволодіння коштами фізичних і юридичних осіб за допомогою таких платіжних 
інструментів як платіжні картки, вимагає дослідження даної ситуації в інших країнах 
задля формування інструментів мінімізації ризиків збитків від втрачених платіжних карт, 
їх підробки, використання отриманих обманним шляхом персональних даних власника, 
незаконних транзакцій, викрадення коштів із використанням банкоматів, мережі Інтернет 
тощо [10, с. 192, 198]. 

Поступово набирає обертів шахрайство з використанням реквізитів платіжних 
карток в мережі Інтернет: у 2012 році розпочалась тенденція до збільшення кількості 
фішингових сайтів, електронних листів та SMS-повідомлень, за допомогою яких шахраї 
отримували реквізити платіжних карток у їх держателів.  

Щодо банкоматних шахрайств, то за даними Європейської групи з безпеки 
банкоматів (European ATM Security Team) у Польщі протягом 2012–2014 років випадки 
готівкового трапінгу збільшилися на 61–63%, в той час як кількість випадків скімінгу і 
обсяг втрат від банкоматних шахрайств знизилися на 24–26%.  

На ринку платіжних карток Польщі, як і інших країнах світу, існують проблеми, 
пов’язані з ризиком обслуговування платіжними картками. Небезпеки, що супроводжують 
функціонування польського ринку платіжних карток, представлено на рис. 5. 

 
Рис. 5. Небезпеки, що супроводжував функціонування польського ринку платіжних 

карток у 2013 р. * 
* сформовано на основі даних джерела: [11] 
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Польські банки постійно інформують своїх клієнтів про основні правила безпеки при 
здійсненні операцій з використанням платіжних карток. Проте, як показують дослідження, 
здійснені компанією TNS Pentor на замовлення Союзу Польських Банків, значної користі 
це не приносить. Населення Польщі звертає увагу лише на декілька порад з правил безпеки 
обслуговування платіжними картками. 

Опитування працівниками компанії TNS Pentor засвідчило, що 16% поляків носить 
при собі записаний PIN-код і використовує його в процесі здійснення платіжної операції. 
Також опитування показало, що 7% респондентів не подобається кількість паролів, кодів, 
ПІН-ів, які потрібно запам’ятати. Кожний третій власник платіжної картки, вводячи ПІН-
код у терміналі або банкоматі, не приховує його від інших людей. 

Загалом, половина опитаних поляків вважає, що безпека їх даних залежить від 
установи, послугами якої вони користуються, а не від них самих. 

Дані згідно опитування щодо поведінки власників платіжних карток у Польщі 
подано на рис. 6–7. 

 
Рис. 6. Поведінка власників платіжних карток у Польщі, 2013 р. * 
* сформовано на основі даних джерела: [11] 

 
Рис. 7. Ризикована поведінка власників платіжних карток у Польщі, 2013 р. * 
* сформовано на основі даних джерела: [11] 
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платіжними картками є те, що банки не поспішають знайти рішення щодо усунення 
ризиків захисту платіжних карток, а самі власники платіжних карток придають цьому 
значення лише після зіткнення з шахрайством. 

Висновки. Таким чином, польський ринок платіжних карток є одним з найбільш  
інноваційних в Європі, адже він пропонує своїм клієнтам широкий доступ до 
найдосконаліших платіжних технологій. Проте, хоч і стрімко розвивається, але він 
стикається з серйозними проблемами, що уповільнюють його розвиток, основною з яких є 
ризикованість при здійсненні операцій з платіжними картками. Так значні масштаби 
шахрайських операцій з використанням платіжних карток в Польщі вимагають 
запровадження єдиної системи ризик-менеджменту з метою виявлення та мінімізації всіх 
основних видів ризику в картковому бізнесі і зменшення втрат від ризикованого 
обслуговування платіжними картками. 
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 

РИНКУ ЄС 
 
В статті досліджено проблему виходу української продукції на міжнародні ринки та її 

конкурентоспроможність з виробниками інших країн, через невідповідність європейським стандартам, 
яка стала досить актуальною за останні роки в Україні. Розглянуто випуск конкурентоздатної продукції, 
від якої залежить ефективний та стабільний розвиток економіки країни в цілому. 

Ключові слова: конкурентоспроможність продукції підприємств, міжнародні стандарти, 
Європейський Союз, ринок ЄС, ліцензування, виробництво продукції. 
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The problem of withdrawal of Ukrainian products to international markets and their competitiveness with 
producers in other countries, because of inconsistencies with European standards, which has become very topical 
in recent years in Ukraine. Release of competitive products considered, on which the efficient and sustainable 
development of the economy in general. 

Keywords: competitiveness of enterprises, international standards, European Union, EU market, 
licensing, production. 
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ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНСКОГО ПРОДУКЦИИ 

НА РЫНКЕ ЕС 
 
Исследована проблема выхода украинской продукции на международные рынки и их 

конкурентоспособность с производителями других стран, из-за несоответствия европейским стандартам, 
которая стала достаточно актуальной на  протяжении последних лет в Украине. Рассмотрен выпуск 
конкурентоспособности продукции, от которой зависит эффективное и стабильное развитие экономики 
страны в целом. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятий, международные стандарты, Европейский 
Союз, рынок ЕС, лицензирование, требования  производства. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. На сьогоднішній день здатність будь-якого 
вітчизняного підприємства бути конкурентоспроможним на світовому ринку є досить 
актуальним питанням, оскільки іноземні підприємства, що все більше виходять на 
український ринок, є технологічно сильнішими та конкурентоспроможнішими. За цих 
умов необхідно визначити шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств з метою їх інвестиційної привабливості та можливості конкурування з 
іноземними фірмами. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Проблеми виходу на зовнішні ринки українських підприємств висвітлюються і у 
навчально - методичній, науковій літературі, і у засобах масової інформації. 
Підприємству, що вирішило вийти на європейський ринок, необхідно взяти до уваги 
існування безлічі обмежень і перешкод у міжнародній торгівлі – як у країні, на ринок 
якої воно збирається вийти, так і в своїй власній. До таких обмежень належать митні 
тарифи (фіскальні і протекціоністські), валютний контроль із боку держави, ряд 
нетарифних бар'єрів, а також культурні особливості країни при розробці маркетингових 
програм [1, c. 106].  

Цілі статті. Метою даної роботи є аналіз проблем конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств в контексті євроінтеграції економіки України та шляхи їх 
вирішення. Метою досліджень є аналіз випуску на ринок ЄС молочної, швейної та 
сільськогосподарської продукції, їх ліцензування та стандартизація згідно чинної 
нормативно-правової бази.  Згідно до мети, у статті потрібно запропонувати низку 
заходів, які потрібні для підвищення рівня конкурентоспроможності продукції 
українських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Гостро стоїть питання перед Україною про пошук 
нових ринків збуту та вихід товарів на європейський ринок. Як відомо, головним 
бар’єром у вирішенні цього завдання є конкурентоспроможність наших товарів та 
підприємств із товарами та підприємствами західних партнерів. З огляду на 
географічне розміщення найраціональнішим буде вихід вітчизняних підприємців на 
європейські ринки. Дані ринки є дуже насиченими та конкуренція на них є занадто 
висока, тому для успішного виходу українських товарів на європейські ринки потрібно 
вирішити кілька завдань, а саме підвищити конкурентоспроможність вітчизняних 
товарів. До цього завдання входить і зміна якості, ціни, підняття рівня продукції до 
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європейських стандартів і низка інших показників. Від випуску конкурентоздатної 
продукції залежить стабільний та ефективний розвиток економіки. Даний показник 
характеризує не лише окремі підприємства, а й економіку країни загалом. 

За останні роки проблема конкурентоспроможності продукції в Україні стала 
однією з найбільш важливих. Від випуску конкурентоздатної продукції залежить 
ефективний та стабільний розвиток економіки. Цей показник характеризує не лише 
окремі підприємства, а й економіку країни загалом. Неминучий процес глобалізації не 
обходить стороною і Україну. Завдяки вступу до Світової Організації Торгівлі, Україна 
отримала переваги щодо одержання режиму найбільшого сприяння в торговельному 
просторі всіх країн-членів СОТ, тобто одночасне покращення умов торгівлі із більш 
ніж 150 країнами. Але і сьогодні конкурентоспроможність української продукції 
залишається на дуже низькому рівні, не зважаючи на величезний експортний потенціал 
багатьох галузей української економіки. У квітні 2014 року ЄС в односторонньому 
порядку відкрив свій ринок для українських товарів. Він запровадив так звані 
«автономні торгівельні преференції», за якими він почав реалізовувати свої 
зобов’язання  в рамках Угоди про асоціацію (та її торгівельних розділів) ще перед її 
підписанням [2]. Для України відкрилися великі можливості імпорту на ринку ЄС. 
Тепер розглянемо Топ-10 квотованих товарів за принципом «Перший прийшов, перший 
отримав» (таблиця 1) та механізму ліцензування за перше півріччя 2015 року (табл. 2). 

Не зважаючи на пом’якшення  умов, експорт українських продуктів поступово 
скорочується. Експерти запевняють, що причиною є надлишок товарів на 
європейському ринку. Аналізуючи дані з таблиць 1 і 2, лише деякі продукти 
харчування, що поставляються з України в ЄС, можуть конкурувати з продукцією з 
інших країн. Фактично, Україна виробляє не більше десятка продуктів, які європейці 
вважають дефіцитними і готові платити за них великі гроші. Євросоюз надав 
українським аграріям квоти на 36 найменувань продуктів харчування, які звільняються 
від мита. 

Розглядаючи експортну діяльність наших виробників на зовнішніх ринках, можна 
виділити таку тенденцію, що основною часткою експорту є сировинна продукція та 
напівфабрикати. Металургія, сільське господарство, машинобудівна та хімічна  
промисловості дають понад 80 % українського експорту. Наша продукція більшою 
мірою представлена на ринках із переважно ціновою конкуренцією, тоді як продукція 
західних партнерів отримує своїх покупців завдяки високій якості товару. Застарілість 
технічної та технологічної бази сприяє зниженню конкурентоспроможності нашої 
продукції, а саме її якості. 

 Таблиця 1 

Топ-10 квотованих товарів, що адмініструються за принципом «Перший прийшов, 

перший отримав» у 1-му півріччі 2015 р. [2] 

Назва 
Річний обсяг квоти на 

2015 р., тонн 

Залишок 

квоти, тонн 

Використано 

квоти, тонн 

Використано 

квоти, % 

Мед 5000 0 5000 100,00 

Сік яблучний та виноградний 10000 143,465 9856,535 98,57 

Крупи зернових 6300 1471,173 4828,827 76,65 

Овес 4000 1341,180 2658,820 66,47 

Томати 10000 8016,353 1983,647 19,84 

Цукор-сирець 20070 17821,600 2248,400 11,20 

Фруктоза 2000 1903,334 96,666 4,83 

Висівки 16000 15526,530 473,470 2,96 

Крохмаль 10000 9807,350 192,650 1,93 

Солод 7000 6938,030 61,970 0,89 

http://businessua.com/plugin/tags/tag/?tag=%E3%F0%EE%F8%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Таблиця 2  

Використання квот із застосуванням  механізму ліцензування 

у 1-му півріччі 2015 р. [2] 

Назва 
Річний обсяг квоти на  

2015 р., тонн 

Залишок 

квоти, тонн 

Використано квоти, 

тонн 

Використано квоти, 

% 

Кукурудза 400 000 0 400 000 100,00 

Пшениця 950 000 624 060,343 325 939,657 34,31 

Ячмінь 250 000 244 430,000 5 570,000 2,23 

М’ясо птиці 

16 000 Квоти у 1 півр. по 4000 тон кожна використані повністю 

20 000 
Квота 1 кв. – використано 900 тонн з 5000 можливих;  

Квота 2 кв. – використано 1180, 072 тонн з 5000 можливих 

 
В Україні дуже повільними темпами проходить етап переорієнтації з торгівлі 

сировиною і напівфабрикатами на торгівлю товарами з високою доданою вартістю, в 
той час як у світі швидко проходить період, коли виробники переходять від цінової 
конкуренції до нецінової [3]. 

В Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index 2013-
2014, GCI) Україна за рік опустилася на 11 позицій, посівши 84 місце зі 148 країн. 
Серед негативних факторів впливу на позицію України у рейтингу можна назвати: 
доступ до фінансування(16,7 %), корупція(15,5 %) та податкове адміністрування (11 %). 
В 2014 р. Україна, змогла відіграти вісім позицій і посісти 76-е місце зі 144 країн. ВЕФ 
уточнює, що конфлікт у східній частині країни та в Криму мало вплинув на результати, 
оскільки на той час дані вже були зібрані, проте вплине на конкурентоспроможність 
країни в майбутньому [4]. 

В Україні існують підприємства, продукція та послуги яких є 
конкурентоздатними не тільки на вітчизняному ринку, але й на зовнішньому, а 
потенціал виробництва перевищує внутрішні потреби країни. Одними з таких 
підприємств є підприємства молокопереробної галузі [5]. Попри те, що у деяких 
країнах ЄС спостерігається перевиробництво молока, експерти переконані, що 
українські молочні продукти можуть бути конкурентоспроможними через свою 
дешевизну. Українських виробників молокопереробної продукції приваблює 
можливість постачання в Євросоюз – другий за місткістю ринок у світі після США, де 
ціни на молочну продукцію у декілька разів вищі, ніж в Україні [6]. 

За 2014 рік на просторі ЄС, виробництво молока було збільшено на 5,1 % 
відносно аналогічного періоду попереднього року, також спостерігалося і зростання 
оптових цін на молоко: на кінець січня 2015 року його ціна становила 32,75 євро/100 кг 
(на кінець грудня 2014 року – 31,25 євро/100 кг). Зростало також виробництво молока і 
в США (за результатами 2014 року приріст становив 3,14 %) [7].  

Одним із бар’єрів, які поки що не дозволяють в повній мірі освоювати 
європейський ринок є відчутний конкурентний тиск та ринках деяких видів молочної 
продукції, які є для українських виробників експортно-орієнтованими, наприклад, 
ринок казеїну, ринок сироватки та ін. Основним серйозним конкурентом української 
продукції виступає продукція Білорусі. Білоруські виробники, як правило, орієнтовані 
на застосування інструментів цінової конкуренції на основі демпінгу цін [7].  

Десять українських компаній зможуть вже до кінця поточного року узгодити всі 
питання щодо поставок своєї молочної продукції на ринки ЄС. Таку новину 
опублікувала «Преса України», яка взяла інтерв’ю у міністра аграрної політики та 
продовольства, під час дискусійної платформи в рамках Українсько-німецького 
економічного форуму в Беліні – Олега Павленка. Міністр заявив: «Цього року ми 
хочемо відкрити ринок ЄС для постачання нашої молочної продукції, оскільки зараз 
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десять компаній на стадії завершення узгодження». На даний час, за його словами, 
українські молочні компанії вже пройшли узгодження щодо поставок своєї продукції 
до Китаю. Серед азіатських країн Китай є основним імпортером української продукції. 
Нагадаємо, що продукція з України експортується у понад 100 країн світу [8]. 

Забезпечення формування державного бюджету та одним із потужних важелів 
розвитку економіки виступає текстильний сектор. Швейна промисловість належить до 
сфери виробництва товарів народного споживання, яка завжди приваблива для 
інвесторів. Пріоритетність швейної галузі визначається: швидким обігом капіталу; 
низькою енергомісткістю виробництва; незначним впливом на довкілля; значним 
експортним потенціалом; соціальним спрямуванням; є потенційним джерелом 
податкових надходжень у бюджет. Сьогоднішній стан розвитку швейної галузі в країні 
не дозволяє досягнути бажаного ефекту. Підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції, зокрема, швейної, це дуже болюче питання в контексті 
Європейської інтеграції України. 

Українська швейна промисловість працює за толінговими схемами. На 
вітчизняних підприємствах виготовляється одяг для багатьох іноземних фірм (табл. 3), 
а також ряду інших світових брендів, які розміщують замовлення в Україні. При цьому 
самі бренди воліють не афішувати такої співпраці. На думку експертів, сьогодні 
оснащення більшості українських фабрик, які працюють за давальницькою схемою 
відповідає європейському рівню [9]. Також співпраці із світовими брендами завжди 
передує серйозне навчання українського персоналу, адже в інтересах замовника 
зробити так, щоб фабрика виготовляла продукцію за найвищими стандартами. 

Підвищення конкурентоспроможності української швейної продукції та 
збільшення продуктивності виробництва може бути внаслідок участі України у 
спільному європейському ринку, вільному руху товарів швейної промисловості між 
Україною та ЄС. Запровадження європейських стандартів у економічній діяльності 
стимулюватиме надходження прямих інвестицій, що матиме позитивний вплив на 
внутрішній споживчий ринок, а джерелом збільшення продуктивності має стати 
вільний доступ до капіталу і новітніх технологій. 

Таблиця 3  

Іноземні замовники швейної продукції в Україні [9] 
Швейне 

підприємство 

Місце розташування 

підприємства 
Найменування бренду 

Грегорі Арбер Одеса Benetton, Conbipel, Esprit, Gerry Weber, Mexx 

Балтська швейна 

фабрика 
Балта (Одеська обл.) 

Benetton, Esprit, Kookai, Laura Ashley, Max Mara, 

Mexx, Next, Steilmann, Top Shop, Wallis 

Володарка Вінниця Hugo Boss 

Тульчинська 

швейна фабрика 
Тульчин (Вінницька обл.) 

Diverse, Esprit, Grosso Moda, Karstadt, Maratex, Mexx, 

Roxy, Staff, Walker 

Євро-стиль Полтава Frank Henke Mode GmbH, Franken Walder 

Кремтекс Кременчук (Полтавська обл.) Betty Barclays, Vera Mont 

Трембіта Чернівці 
Armand Thiery, Benetton, Celio, Fellini, Galeries 

Lafaytte, Gianni Ferrucci, Prado 

Арніка Чернівці Triumph 

Дана Київ Iceberg, Sandro 

Троттола Львів New Look, Zara 

Калина Червоноград (Львівська обл.) Triumph 

Санта-Україна 
Первомайськ 

(Миколаївська обл.) 

BCBG, Grossa Moda, Laura Ashley, Mexx, Next, Top 

Shop 

Бердичівська 

швейна фабрика 
Бердичів (Житомирська обл.) Licona, Peter Kaiser 
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Отже, швейна галузь промисловості в Україні потребує разючих змін. Співпраця 
вітчизняних підприємств з іноземними брендами назавжди залишить набутий досвід, а 
інтеграція до Європейського Союзу відкриє нові перспективи розвитку. Полегшення 
доступу на зовнішні швейні ринки ЄС, сприятиме долученню до новітніх світових 
технологій, нового сировинного ринку, зростанню обсягів експорту швейної продукції, 
переоснащенню підприємств. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
швейних виробів на зовнішніх ринках дасть можливість підвищити фінансово-
економічний стан підприємств швейної промисловості України та призведе до 
подальшої інтеграції України до світового торговельного простору.  

Однією з конкурентних переваг України на міжнародному сільсько-господарсько-
му ринку є найвища в світі забезпеченість родючими чорноземами (30 %  всього 
світового запасу) та наявність сприятливих умов для тваринництва [10]. Світові 
тенденції зростання популярності здорового, екологічно чистого та безпечного 
харчування все впевненіше охоплюють і нашу державу. На відміну від інших, так би 
мовити, «примх моди», органічна а екологічно чиста продукція з просто вдалої реклами 
стає свідомим вибором. 

Останнім часом Україна суттєво зменшила придбання іноземних продуктів 
харчування – на 18 %. Обсяг сільськогосподарського виробництва зріс на 16 %, 
порівняно з відповідним періодом минулого року, при цьому середня врожайність 
зернових збільшилася на 14 % [11]. «Виробництво продовольства є одним з основних 
двигунів розвитку української економіки. Тільки від експорту зерна ми очікуємо до 
кінця поточного року 2 мільярда доларів США», – зазначив А.П. Яценюк. Глава Уряду 
наголосив, що Україна вже повністю використала квоти на постачання до 
Європейського Союзу меду, виноградних соків, пшениці, борошна, кукурудзи, квота на 
експорт м’яса та напівфабрикатів використана на 77 %, зернових круп – на 78 %, 
томатів – на 72 %. Уряд очікує на рішення Європейського парламенту щодо 
продовження автономних преференцій для української продукції, а саме на безмитне 
ввезення української продукції на ринки ЄС [12].  

Більшість українських органічних господарств розташовані у Вінницькій, 
Закарпатській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, 
Хмельницькій областях. Так, в Полтавській області сертифіковані два 
сільськогосподарські підприємства: ТОВ «Кварк» та ПП «Акроекологія», що 
займаються виробництвом сільськогосподарських культур, а також переробне 
підприємство ТОВ «Діамант», що виробляє крупи, мюслі та пластівці, які вимагають 
варіння і миттєвого приготування з усіх видів зернобобових [13]. 

Виробництво органічної продукції може стати конкурентною перевагою 
економіки України і надати імпульс розвитку не тільки сільського господарства, але і 
багатьох інших супутніх галузей. Розвиток ринку органічної продукції в Україні 
потребує відповідного законодавчого, нормативно – правового забезпечення та 
фінансової державної підтримки, оскільки ефективність розвитку можлива лише за 
умови сумлінного виконання кожним суб’єктом ринку своїх функцій.  

Таким чином, ринок органічної сільськогосподарської продукції можна визначити 
як взаємовигідний конкурентний обмін усім, що становить екологічну, соціальну та 
економічну цінність. Це в свою чергу дає можливість підвищення 
конкурентоспроможності органічної продукції й рентабельності господарств. За таких 
умов виробництво органічної продукції може стати конкурентною перевагою 
економіки України і надати імпульс розвитку не тільки сільського господарства але і 
багатьох інших супутніх галузей. 

Висновки. Отже, існуючі позиції України на європейських ринках свідчать про 
низьку конкурентоспроможність вітчизняних товарів. Для того щоб змінити дану 
ситуацію та підвищити рівень їх конкурентоспроможності треба провести низку 
заходів, а саме: зміна технічної та технологічної бази, проведення інноваційної 
діяльності на підприємствах, запровадження новітніх технологій, підвищення кадрової 

http://diamantltd.com.ua/uk/production/eksklyuzivnye-kruppy-ukrainy
http://diamantltd.com.ua/uk/production/myusli
http://diamantltd.com.ua/uk/production/zolotaya-seriya-qkozub-produktq
http://diamantltd.com.ua/uk/production/zolotaya-seriya-qkozub-produktq


Економічний форум 1/2016 

 

53 
 

кваліфікації, підвищення та дотримання стандартизації продукції, переорієнтація на 
продаж високо технологічних товарів та ін. Насамперед, Україна має брати приклад з 
досвідчених високо розвинутих країн, де питання їх конкурентоспроможності постійно 
перебуває у центрі уваги. Бо як вже було зазначено, конкурентоспроможність 
підприємств країни та їх товарів, складає загальну конкурентоспроможність економіки 
усієї країни в цілому. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
В публикации рассмотрены вопросы необходимости достижения продовольственной 

безопасности за экологической составляющей путем стимулирования развития рынка органической 
пищевой продукции с целью обеспечения ее конкурентоспособности на отечественном рынке и за 
рубежом в условиях интеграции Украины в Европейский Союз. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, органическая пищевая продукция, 
экологическая составляющая, европейская интеграция.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Загрозою продовольчій безпеці на усіх 
рівнях її досягнення, що ставить під сумнів забезпечення стану фізичного та 
психічного здоров’я населення та подальше відтворення генофонду нації є 
незадовільний низький рівень якості вітчизняних продуктів харчування, що виявлено 
на основі здійсненої діагностики продовольчої безпеки у регіонах країни [1]. Зокрема, 
контролюючі органи державної регіональної політики не вперше заявляють про 
порушення суб’єктами господарювання державних вимог щодо якості харчової 
продукції. Зокрема, представник "Сумистандартметрології" Шовкун О.М. стверджує: 
«…деякі вітчизняні виробники працюють у тіні і випускають продукцію, яка не 
відповідає вимогам нормативної документації, тим більше міжнародним стандартам. 
Підприємці допускають усілякі підробки, тому без впровадження європейського 
підходу до якості продукції підробок не уникнути» [2].  

Підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом передбачає створення 
в майбутньому зони вільної торгівлі: спільного ринку між Україною та країнами ЄС. 
Харчова продукція, що не відповідає високому європейському рівню якості, не зможе 
конкурувати з іноземними товарами. Якщо не приймати необхідних кроків у даному 
напрямі існує загроза занепаду харчової промисловості внаслідок не 
конкурентоспроможності української продукції в жорстких ринкових умовах.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Угода про асоціацію з ЄС має важливе значення для продовольчої безпеки регіонів, 
оскільки з її імплементацією відбудуться кардинальні зміни  в усіх сферах соціально-
економічного розвитку, зокрема повна реконструкція торкнеться харчової 
промисловості, переробної промисловості, сфери захисту прав споживачів. Деякі 
експерти вважають, що на даному етапі Україна не готова до негайної лібералізації 
ринків для товарів з ЄС [3]. Мостовий Г.І. та Савченко І.Г. до основних перешкод 
відносять: брак коштів, необхідність пошуку партнерів, інвесторів для модернізації 
виробництва, обмеженість можливостей надання захисту новоствореним галузям, 
невисока якість вітчизняної продукції [4]. Однак необхідно зазначити майбутні 
можливості та переваги такої угоди. В контексті забезпечення продовольчої безпеки 
особистості, у споживачів з’явиться можливість купувати якісні вітчизняні товари 
внаслідок переходу підприємств до європейських стандартів та безпечні іноземні 
товари за нижчою ціною. В результаті спрощення митних процедур у суб’єктів 
господарювання з’явиться доступ до єдиного ринку ЄС, щo призведе до зростання 
обсягів експорту сільськогосподарської продукції та готових продуктів. В умовах 
покращення інвестиційного клімату в регіонах країни відбудеться широка 
модернізація, що дасть можливість покращити стан сільського господарства, харчову, 
переробну промисловість та, в кінцевому результаті, забезпечити високі стандарти 
якості харчових продуктів. Однак, серед недоліків впровадження в майбутньому 
вільної економічної зони з ЄС, слід відмітити зростання негативного сальдо торгівлі у 
зв’язку з невідповідністю харчової продукції міжнародним стандартам якості, 
витіснення національного виробника з внутрішнього ринку внаслідок низької 
конкурентоспроможності продукції, відсутність державної підтримки виробників у 
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регулюванні ринкових відносин, можливе виникнення дефіциту вітчизняної продукції у 
зв’язку з модернізацією підприємств у напрямі їхньої експортної переорієнтації.  

У таких умовах важливо попередити виникнення несприятливих умов на 
продовольчому ринку шляхом реалізації заходів підвищення конкурентоспроможності 
продукції на основі забезпечення її високого рівня якості та в цілому: «підвищити 
ефективність роботи системи державного управління у сфері безпечності харчових 
продуктів та приведення її у відповідність до вимог ЄС, що дозволить виробникам на 
рівні конкурувати з їх європейськими контрагентами» [5]. З метою інтеграції України в 
європейський ринок необхідно не лише не втратити власні переваги на ринку, але й 
намагатись задовольнити потреби населення країн ЄС за рахунок продовольчого 
потенціалу регіонів країни. 

Цілі статті.  Дослідити рівень продовольчої безпеки за екологічною складовою з 
допомогою використання показників виробництва органічної харчової продукції в 
регіонах країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Враховуючи вищезазначене слід зауважити, що 
реалізація регіональної політики підвищення якості харчової продукції передбачає 
виробництво та споживання продовольства високої якості та безпечності, 
забезпечення конкурентоспроможності продукції на вітчизняному та міжнародному 
ринку, підвищення рівня довіри та впевненості споживачів в якості харчової 
продукції. Для досягнення таких цілей, на нашу думку, необхідно реалізовувати 
політику, яка ґрунтується на міжнародних принципах із урахуванням актуальних 
напрямів розвитку продовольчої системи. 

Сьогодні активно розвивається наука і техніка, впроваджуються нові 
технологічні методи в вирощуванні сільськогосподарських культур та виробництві 
продукції, відповідно до чого змінюються вимоги споживачів до продукції, тому 
виробники повинні слідкувати за сучасними тенденціями на ринку, щоб якісно 
задовольняти існуючий попит. Одним із перспективних напрямів розвитку сільського 
господарства в контексті забезпечення екологічної складової продовольчої безпеки є 
стимулювання виробництва екологічно чистого продовольства, оскільки регіони 
володіють необхідними для того земельними та природно-кліматичними ресурсами. 
Виробництво екологічно чистої продукції є актуальним не лише для формування 
пропозиції якісних продуктів, але й з метою експорту такої продукції до країн ЄС. 
Оскільки споживання, як її називають за кордоном «organic», є дуже популярним у 
розвинених країнах світу, де важливого значення надають сприятливому впливу 
продукції на організм людини, а не калорійності раціону. Вартість екологічно чистої 
продукції є вищою в 1,5–3 рази, ніж на звичайні харчові продукти, оскільки вимоги до 
виробництва є специфічними. Земля, на якій планується вирощувати продукцію, 
повинна протягом трьох років проходити процедуру очищення, лише після цього їй 
може бути виданий екологічний сертифікат. 

Виробникам екологічно чистої продукції забороняється використовувати хімічні 
чи мінеральні добрива, генетично модифіковані культури, а використання ручної праці 
вважається пріоритетним. Такий продукт в своєму складі повинен містити 95 % 
органічних речовин, а інші мають бути 5 % передбачені міститись в «Списку 
дозволених речовин» [6]. Такі жорсткі умови до вирощування екологічно чистої 
продукції дозволяють забезпечити її якість та корисність, що сприяє покращенню 
здоров’я та збільшенню тривалості життя. Виробництво такої продукції передбачає не 
впровадження новітньої модернізації, а повернення до природньо-натуральних основ 
ведення сільського господарства. 

Виробництво екологічно чистого продовольства має багато переваг не лише для 
продовольчої безпеки країни, але й для соціально-економічного розвитку регіонів 
(рис. 1), зокрема впливає на зайнятість населення, відповідно забезпечує зростання 
доходів та купівельної спроможності та розвиток сільських територій. 
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Рис. 1. Переваги виробництва екологічно чистого продовольства для соціально-

економічного розвитку регіону* 
* – розроблено автором 

 

Важливим документом, що зосереджує увагу на вирощуванні екологічно чистої 

продукції в регіонах України, є стратегія розвитку аграрного сектору економіки на 

період до 2020 р., серед пріоритетних напрямів якої затверджено: «…гарантування 

продовольчої безпеки держави шляхом сприяння розвитку органічного землеробства, 

насамперед, в особистих селянських і середніх господарствах» [7]. Основним напрямом 

державної регіональної політики є забезпечення фінансової підтримки виробників 

органічної продукції, що передбачає використання інструментів регіональної політики: 

надання дотацій, пільгового кредитування та оподаткування, введення квот на імпорт 

органічних продуктів, страхування урожаїв. Напрямом регіональної внутрішньої 

політики мають бути заходи, спрямовані на об’єднання дрібних (селянських та 

середніх) господарств у кооперативи для виробництва екологічно чистої продукції.   

Питання розвитку сільських територій та сприяння зайнятості населення на даних 

територіях є актуальними для регіональної політики сталого розвитку. Фактично 

селянські господарства, через невисокий фінансовий достаток, не використовують 

хімічних добрив та вирощують продукцію, що є екологічно чистою. Однак, цього не 

достатньо для її реалізації на ринку під брендом «organic», тому повинні бути створені 

кооперативи, які зможуть здійснювати сертифікацію продукції та її експорт в 

європейські країни. Створення таких сільських підприємств є актуальним завданням, 

що принесе не лише переваги для забезпечення продовольчої безпеки населення на 

основі споживання екологічно чистих продуктів, але й зумовить розвиток сільських 

територій.  

Необхідно відмітити, що регіональний ринок екологічно чистої продукції в 

Україні знаходиться на стадії розвитку, оскільки усього сертифіковано близько 152 

підприємства. Перевірку продукції на відповідність європейським органічним нормам 

здійснюють іноземні компанії та лише єдина вітчизняна компанія з сертифікації 

«ОрганікСтандарт».  Аналіз даних, першого в Україні, Органік–бізнес–каталогу 

показав, що на виробництві екологічно чистої продукції спеціалізуються підприємства 

Київської, Вінницької, Львівської, Харківської, Житомирської, Одеської, Херсонської, 

Чернігівської областей та АР Крим (рис. 2).  



Економічний форум 1/2016 

 

57 
 

 
Рис. 2. Частка підприємств, що спеціалізуються на випуску органічної харчової 

продукції за регіонами України* 

* – складено автором 

 
Найвищу частку органічних підприємств зареєстровано в Київській області, серед 

яких: Органік Оригінал, ТОВ (борошно, олія, крупа, картопля, пшоно), Голденкерн, 
ТОВ (соя), Білоцерківський молочний комбінат, ТОВ (біопродукти кисломолочні, 
молоко пастеризоване), Комбінат здорового харчування, ТОВ (макаронні вироби, 
крупа, пшоно, борошно, висівки) та інші.  В регіоні, виробники переважно 
спеціалізуються на виробництві органічного борошна, крупи, висівок, ячменю, сої, 
картоплі, моркви, буряка. 

Вінницьку область представляють наступні органічні виробники: Фітосвіт, ТОВ 
(трав’яні чаї та трави), Аграна Фрут Україна, ТОВ (фруктові ноповнювачі, фруктові 
соки, заморожені фрукти), Агрокомплекс “Зелена долина”, ТОВ (органічне 
тваринництво) та інші. В регіоні спеціалізуються на вирощуванні зернових культур, 
фруктів, овочів та чаїв. 

У Львівській області функціонують підприємства: Галфрост, ТОВ (органічні 
заморожені і сушені ягоди), Карпати Еко, ТОВ  (заморожені ягоди та овочі), Костіва, 
ФГ (пшениця, ячмінь, картопля, квасоля, кукурудза, гречка, капуста, часник, цибуля), 
Фільварок–КЗ, ФГ (ячмінь, пшениця, конюшина, органічне тваринництво) та інші. 
Необхідно відмітити, що основними видами органічних продуктів, що вирощуються в 
регіоні є фрукти та овочі.  

До органічних підприємств Харківської області належать: Імарті Органік, ТОВ 
(льон, просо, гречка, гірчиця, соняшник), Чередніченка В.Г., ФГ (гірчиця, соняшник, 
артишок), Харківнатурпродукт, ТОВ (олія гарбузова, олія гірчична) та інші. Таким 
чином, найпоширенішими органічними продуктами в даному регіоні є олія, гірчиця, 
соняшник. 

Зазвичай вітчизняні органічні підприємства спеціалізуються на вирощуванні 
продукції рослинництва, однак необхідно відмітити високий рівень органічного 
тваринництва в Житомирській області: Агровест груп, ТОВ (телиці між 1 і 2 р., телята 
до 1 року),  Галекс-Агро, ПП (корови молочного стада, бугаї-плідники, телиці між 1 і 2 
р), Органік мілк, ТОВ (молоко коров’яче питне пастеризоване, масло, бринза). В регіоні 
розвинене органічне тваринництво, овочівництво та виробництво зернових культур. 

В Одеській області органічний ринок харчової продукції представлений 
наступними фірмами: Каспер, ТОВ (соняшник насіння; льон насіння; ріпак насіння; 
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олія соняшникова; олія лляна; олія ріпакова), Грейн Агро, ТОВ (ячмінь, кукурудза, 
льон, люпин, просо, горох, ріпак, жито, сорго, соняшник, горіх, пшениця), Круїз, СФГ 
(яблуня; слива; абрикос; вишня; черешня), Гевал В.В., ФОП (мед, мед фасований).  

Херсонська область представлена органічними виробниками Агро-Біо-Тех ТОВ,  
Днепр 2 ПП, Полба ПП, Садеко ТОВ, Спельта ТОВ, ТКК Інвест, що спеціалізуються на 
вирощуванні таких культур: ячмінь, рижій, нут, льон, сочевиця, просо, гірчиця, овес, 
горох, ріпак, соняшник, пшениця. 

Зокрема в Чернігівській області такі підприємства, як Дар Жуківський СОК, 
Український-аграрний-союз та Золотий пармен ФСГ здійснили лише сертифікацію 
власної землі. Особливо високий показник вирощування гречки в даному регіоні: 
Дружба, ПСП (овес, гречка, пшениця спельта, злакові трави, люпин), Етнопродукт 
ПрАТ (люпин, овес, гречка, гірчиця, редька олійна), Макишинський сад ФГ (гречка, 
рижій, люпин, просо, гірчиця, овес, насіння гарбуза, жито, тритікале, пшениця), Надія 
СОК (гречка, буряк столовий, морква червона; капуста білоголова; картопля; огірок). 

В АР Крим здійснюється вирощування фруктів, лаванди, меду: Дніпр, СВК 
(суниця, хурма, груша, виноград), Дніпр 2 СВК (полуниця; груша; кизил справжній; 
виноград), Ефір ТОВ (лаванда, ефірна олія лаванди), Арома-Трейд, ТОВ (мед 
фасований). 

Висновки. Підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом передбачає 
створення в майбутньому зони вільної торгівлі: спільного ринку між Україною та 
країнами ЄС. В таких умовах важливим пріоритетом є нарощення обсягів 
конкурентоспроможної харчової продукції. Одним із перспективних напрямів 
розвитку сільського господарства в контексті забезпечення продовольчої безпеки 
регіонів за економічною складовою є стимулювання виробництва екологічно чистого 
продовольства, оскільки регіони володіють необхідними для того земельними та 
природно-кліматичними ресурсами. Виробництво екологічно чистої продукції є 
актуальним не лише для формування пропозиції якісних продуктів, але й з метою 
експорту такої продукції до країн ЄС. Також у статті висвітлено, що виробництво та 
вирощування органічної продукції є перспективною галуззю сільського господарства, 
що позитивно впливає на соціально-економічний розвиток сільських територій. 
Дослідження показників виробництва органічної харчової продукції в регіонах країни 
показало, що рівень розвитку даного ринкового сектору знаходиться на низькому рівні, 
обсяги органічної харчової продукції є не значними. Особливостями регіональних 
ринків органічної продукції є їхня орієнтованість на продукцію рослинництва, 
найбільш поширеними органічними продуктами є: мед, гриби, трави, олія, зернові та 
зернобобові культури, овочі, фрукти. Тому, на основі висвітленого матеріалу, можливо 
зробити висновок, що рівень продовольчої безпеки за екологічною складовою в розрізі 
дослідження регіонального ринку органічної продукції є незадовільним. 
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РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  
 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ 

 
В статті конкретизовані напрямки використання окремих видів маркетингових досліджень потреб 

міських цільових аудиторій, обґрунтовано важливість подієвого маркетингу у формуванні додаткових 

конкурентних переваг міста, уточнено методику проведення маркетингового дослідження інструментів 

подієвого маркетингу та презентовані результати її апробації при реалізації програми розвитку подієвого 

туризму на Буковині. 

Ключові слова: маркетинг міста, маркетингові дослідження, методика, міські цільові аудиторі, 

подієвий маркетинг, подієвий туризм, територіальні програми розвитку 

 

Budnikevych I. 
 

MARKETING RESEARCH AS THE BASIS OF EFFECTIVE REALISATION OF 

TERRITORIAL PROGRAMMES OF EVENTS TOURISM DEVELOPMENT 
 

The article specifies areas of usage of certain types of market research needs of local audiences, proved 

the importance of event marketing in the formation of additional competitive advantages the city, specified 

method of marketing research tools and marketing event presented the results of its testing at the program of 

event tourism in Bukovina. 

Key words: city marketing, marketing research, methodology, urban audiences, event marketing, event 

tourism, territorial application development. 

 

 

Будникевич И.М. 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 
 

В статье конкретизированы направления использования отдельных видов маркетинговых 

исследований потребностей городских целевых аудиторий, обоснована важность событийного 

маркетинга в формировании дополнительных конкурентных преимуществ города, уточнена методика 

проведения маркетингового исследования инструментов событийного маркетинга и представлены 

результаты ее апробации при реализации программы развития событийного туризма на Буковине. 

Ключевые слова: маркетинг города, маркетинговые исследования, методика, городские целевые 

аудитории, событийный маркетинг, событийный туризм, территориальные программы 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Маркетинг як філософія сучасного 

територіального управління повинен об’єднувати та інтегрувати всі види управлінської 

діяльності, які ґрунтуються на виявленні та врахуванні потреб та інтересів як всього 

суспільства в цілому, так і усіх міських цільових аудиторій. Це можливо тільки в тому 

випадку, якщо управлінські системи будуть здатні проводити маркетингові 

дослідження з метою виявлення очікуваних наслідків етапів прогнозованих циклів у 
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соціально-економічному і політичному середовищі та обирати пріоритетні напрями цих 

досліджень. В першу чергу необхідно переосмислити підхід до населення, його варто 

розглядати не тільки як джерело трудових ресурсів, а як клієнта, споживача, активного 

суб’єкта міської економіки та місцевого самоуправління. Метою муніципального 

управління є, перш за все, задоволення пріоритетних потреб жителів.  

Кількісна та якісна інформація про споживача, його потреби, переваги, типи 

поведінки, профіль цільової аудиторії, які отримані в результаті маркетингових 

досліджень є базою для процесів маркетингового планування та формування програм 

муніципального маркетингу. Як зазначає Ф. Котлер [7], така інформація може 

допомогти у визначенні характеристики муніципальних продуктів, програм та послуг, 

вирішити, які стимули та антистимули будуть найбільш переконливі, зробити вибір з 

декількох варіантів каналів розподілу послуг (режим роботи магазинів та розважальних 

закладів у місті), а також буде мати ключове значення при розробці комунікаційних 

програм, виборі носіїв інформації та медіа-каналів, розробці стратегії міського 

розвитку.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Технологію маркетингових досліджень розробляли як зарубіжні, так і вітчизняні 

організації, наукові колективи та окремі вчені (ICC/ESOMAR, ААМ, УАМ, Г. Черчіль, 

Г. Армстронг, Дж. Залтман, П. Бургер, С. Косенков, Б. Лебел, К. Малхотр Нэреш, 

А. Старостіна, В. Полтарак, Є. Крикавський та інші, численні консалтингові компанії). 

На специфіку маркетингових досліджень в територіальному маркетингу звертали увагу 

О. Романенкова, О. Панкрухін, Д.Візгалов, Ф. Котлер, К. Асплунд, І. Рейн, Д. Хайдер. 

Усі дослідники одностайні – маркетингові дослідження в територіальному маркетингу 

повинні бути систематичними, тобто процес досліджень повинен складатися з 

логічних, чітких, послідовних дій. Процедури, які супроводжують кожний етап, 

повинні бути методологічно обґрунтованими, добре задокументованими, заздалегідь 

спланованими. 

Ціллі статті є уточнення напрямків використання окремих видів маркетингових 

досліджень потреб міських цільових аудиторій, адаптація методики проведення 

маркетингового дослідження інструментів подієвого маркетингу до потреб 

муніципального управління та презентація результатів її апробації. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Традиційна система статистичних спостережень вже 

не гарантує достатньої глибини досліджень специфічних особливостей економічних та 

соціальних процесів у містах, адже відсутність інституту прописки, в її колишньому 

вигляді, та відсутність тотального контролю за переміщенням населення спотворює 

статистичні дані, неможливо правильно оцінити потреби в муніципальних продуктах: 

число місць у дитячих садках та школах, число необхідних ліжок у лікарнях, оцінити 

відповідність потужностей ЖКГ потребам фактичного населення міста. Для більш 

об’єктивної оцінки потреб, інтересів, вимог міських цільових аудиторій на доповнення до 

статистичних показників необхідно використовувати спеціальні обстеження, опитування 

населення. Фахівці з муніципального управління [10] розуміють, що найбільш важливим 

напрямком еволюції методології муніципальних маркетингових досліджень є розширення 

кола чинників, повніший облік місцевих особливостей, інтересів і потреб населення, 

використання багатокритеріальних підходів до оцінки раціональності розвитку 

промислової та непромислової сфер міста. Абсолютно новими для міст є дослідження та 

прогнозування процесів формування муніципальних ринків праці, житла, послуг освіти та 

охорони здоров’я тощо. Активність муніципалітетів у сфері інформаційній індустрії також 

є управлінською інновацією, яка веде не просто до окремих удосконалень, а до 

формування нових моделей діяльності, що відрізняються вищою питомою вагою творчих 
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операцій при розробці та реалізації рішень.  

Маркетинг сьогодні пропонує міському управлінню, як і усім іншим галузям, 

дієві інструменти вивчення потреб споживачів. У табл. 1 нами запропоновано короткий 

опис окремих видів маркетингових досліджень та наведені приклади їх використання в 

муніципальній практиці.  

Таблиця 1 

Напрямки використання окремих видів маркетингових досліджень потреб споживачів в 

практиці муніципального управління 
Суть методу Напрямок використання 

1 2 

Фокус-групи – метод 

представлення інформації 

про думки та відчуття, 

мотивації, установки, 

сприйняття та переваги  

Методи та техніки фокус-груп дозволяють розробити рекомендації про 

можливі стратегії та ідеї для майбутніх дій. Наприклад, при виявленні 

бажання місцевих пенсіонерів освоїти комп’ютер, займатися в творчих 

групах, готовності стати волонтером для допомоги в школах. 

Глибинне інтерв’ю – 

інтерв’ювання в 

конкретному місці, в 

конкретний час. 

Використовується для вивчення звичок, сприйняття, переконання, 

мотивації та відношення городян, відвідувачів, інвесторів, підприємців, 

представників органів влади до конкретних міських проблем: стандартні 

глибинні інтерв’ю; експертні інтерв’ю; домашні візити; діади; тріади. 

Спостереження – збір 

первинних даних у ході 

спостереження за діями 

цільових груп. 

Спостереження за тим, які місця в місті є найбільш відвідуваними, які 

місця люди найбільше обирають для переходу через вулицю, які місця 

найбільше подобаються молодятам, які міські об’єкти найбільше 

фотографують, що роблять магазини з використаними пакувальними 

матеріалами тощо. 

Етнографічне дослідження 

– збір даних на основі 

занурен-ня в цільове 

середовище  

Наприклад, проживання дослідника в секторі приватних будинків для 

того, щоб виявити проблеми вивозу сміття, відвідування міста в ролі 

туриста, здійснення підприємницької діяльності, торгівля на міському 

ринку тощо. 

Проекційні методи 

спрямовані на виявлення і 

пояснення суб’єктивних 

причин поведінки 

споживачів.  

Напрямки застосування проективних методик визначаються тим, що 

вони найбільш відповідають і дозволяють враховувати вікові 

особливості та індивідуальні можливості особистості. Чому люди 

романтичну подорож здійснюють саме в Париж, чому пенсіонери міста 

не займаються громадською та волонтерською діяльністю тощо. 

Опитування – спосіб збору 

первинної інформації 

через з’ясування позицій 

людей, їх намірів та 

поглядів на підставі 

відповідей на заздалегідь 

поставлені питання.  

Для збору інформації про те, які програми нового міського досудового 

центру могли б зацікавити городян. Які туристичні маршрути бажано 

відкрити. Як городяни та гості міста ставляться до міських свят, які 

переваги та недоліки вони можуть зазначити, що вплинуло б на 

активність їх відвідування тощо. Опитування на вокзалах, а в аеропортах 

дають можливість виявити демографічний та соціальний профілі 

відвідувачів міста, дослідити мету їх прибуття, виявити типи поведінки.  

Онлайнові дослідження – 

опитування через Інтернет. 

Дає можливість муніципалітету проводити опитування за допомогою e-

meil, розміщувати питання на веб-сайтах міської ради, ставити запитання 

в чатах та на електронних дошках оголошень, вести електронні 

щоденники міста, обговорювати проблему на форумах, вести блоги 

(мера, депутатів міськради, відомих людей міста), проводити он-лайнові 

співбесіди у фокус-групах, аналізувати відвідування сайту міськради та 

інших муніципальних проектів (ІТЦ), порівнювати їх з іншими.  

Store Check. У дослівному 

перекладі з англійської 

означає перевірка торгової 

точки.  

У муніципальній практиці Store Checking дозволяє описувати та 

класифікувати точки надання муніципальних послуг, фіксувати їх 

асортимент, типи. Активно використовують при аудиті туристично-

інформаційних центрів, КЖРЕПу, приймальні керівників міста, 

абонентних відділів комунальних служб міста. тощо 
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продовження таблиці 1 
1 2 

Mystery Shopper (таємний 

покупець) – використання 

спеціально підготовлених 

«покупців» для анонімної 

оцінки якості обслугову-

вання споживачів, роботи 

персоналу, його чесності, 

перевірки стандартів 

надання послуг. 

Відвідування в ролі клієнта абонентного відділу водоканалу, виклик 

майстра ЖРЕПу, запис на прийом та прийом працівниками відділів та 

департаментів міської ради, відвідування міського туристично-

інформаційного центру як турист, прогулянка з екскурсійною групою 

містом, реєстрація підприємницької діяльності в дозвільному офісі, 

тощо. Є резервним джерелом інформації про те, що відбувається в місці 

надання муніципальної послуги та дозволяє стежити за якісними змінами 

в роботі співробітників. Результати реалізації Mystery Shopping можуть 

лежати в основі системи мотивації та стимулювання персоналу.  

Експериментальні 

дослідження – виявлення 

причинно-наслідкових 

зв’язків для перевірки 

робочих гіпотез. 

У процесі експерименту відбирають подібні групи об’єктів і на них 

здійснюють різноманітний вплив. Експериментатор зберігає контроль за 

зовнішніми змінними і в результаті перевіряє статистичне значення 

розходжень у реакціях групи. Такий підхід, наприклад, може допомогти 

службі прибирання міста вирішити, чи привело додаткове встановлення 

смітників до фактичного скорочення сміття на вулицях міста, 

фінансовому управлінню встановити чи дозволило встановлення 

додаткових платіжних терміналів скоротити заборгованість з оплати 

комунальних послуг, чи збільшили виручку підприємств громадського 

транспорту відкриття стаціонарних пунктів продажу квитків та проїзних.  

Аудит веб-сайту. Метою є виявлення сильних і слабких сторін Інтернет-проекту та 

розробка пропозицій щодо підвищення його ефективності. Комплексний 

аудит сайту передбачає збір необхідної інформації для ухвалення 

рішення про його корекцію, рекламу та просування. Структура включає: 

аудит оберненого зв’язку, аудит відвідувачів, пошуковий аудит сайту, 

технічний аудит сайту, «usability» тестування тощо. 

Hool-test використовують 

для оцінки 

муніципального продукту 

цільовою аудиторії.  

Перевірка відповідності потребам та сприйняттю цільових аудиторій 

ергономічних характеристик місць та умов надання муніципальних 

послуг, туристичних маршрутів, місць прибування та відправлення 

відвідувачів (вокзалів, аеропортів), зупинок міського транспорту тощо. 

Тестування комунікаційних звернень, соціальної реклами, концепції, 

дизайну, назв міських подій та програм (неймінг) тощо. 

Home-test – тестування 

елементів муніципального 

продукту в умовах 

подібних до його 

реального використання.  

Для тестування специфічних продуктів та зручності їх використання в 

домашніх умовах, група респондентів заповнює спеціальні анкети. 

Використовується для оцінки можливостей оплати за послуги на основі 

технологій Інтернет-банкінгу, зручності користування міським веб-

сайтом, туристично-інформаційними сайтами, рівень доступу до 

електронного запису в черги, оцінка роботи електронної приймальні 

міського голови, бронювання та придбання квитків та абонементів тощо. 

Benchmarking – стандарт 

для зіставлень. 

Постійний та систематичний пошук кращої практики на основі 

порівняння діяльності міської ради конкретного міста з іншими містами, 

адаптації досвіду бізнес-структур, виявлення конкурентної позиції міста, 

умов для ведення бізнесу, обслуговування туристів тощо.  

Маркетинговий аналіз 

внутрішнього та 

зовнішнього середовища 

міста. 

Передбачає сукупність наступних процедур: оцінка потенціалу міста; 

аналіз і прогнозування попиту на складові муніципального продукту; 

аналіз каналів розподілу; аналіз тарифної політики міста; аналіз 

асортиментних матриць; аналіз зацікавлених груп; аналіз комплексу 

маркетингу; SWOT-аналіз; STEEP-аналіз, PEST, GAP тощо. 

 

Існує досить багато підходів до виділення етапів процесу маркетингових досліджень 

(алгоритму процесу). Свої схеми пропонують які вітчизняні, так і зарубіжні вчені  [3-9]. 
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Сформована нами схема (рис. 1) не є оригінальною, вона базується на пропозиціях вказаних 

учених.  

          Рис. 1. Етапи маркетингових досліджень у маркетингу міста 
Джерело: складено автором [1] 

 
Методику проведення маркетингового дослідження апробуємо на прикладі 

реального проекту реалізованого Чернівецькою міською радою, для потреб якої нами 
було проведено ряд маркетингових досліджень. 

Прикордонне розміщення міста Чернівців дозволяє муніципалітету формувати 
додаткові конкурентні переваги, в основі яких не географічне поняття «близькість 
розміщення», а соціально-економічне «транскордонне співробітництво». Дефініції 
маркетингу взаємовідносин ще більше конкретизують цей напрямок – «довготривале 
взаємовигідне партнерство територій». Активним інструментом розвитку такого 
партнерства є подієвий маркетинг, метою якого є створення особливого міського 
продукту «подія» з метою задоволення інтересів усіх цільових груп – населення, 
підприємців, туристів, відвідувачів, інвесторів. При розробці рекомендацій за 
результатами дослідження потрібно особливу увагу звернути на молодіжну аудиторію 
сегментів «населення» та «відвідувачів», оскільки ця цільова група, за результатами 
наших досліджень [1], складає основу наявних та потенційних споживачів 
муніципального продукту. І саме ця муніципальна цільова аудиторія є об’єктом 
конкурентної боротьби сучасного міста. На основі опису профілів молодіжних цільових 
аудиторій [1] було виявлено, що найбільш дієвим засобом просування муніципального 
продукту є інструменти подієвого маркетингу. Метою створення події є отримання 
соціального, економічного, партнерського ефекту. 

Для активізації розвитку подієвого маркетингу Чернівецькою міською радою 
реалізовано проект «Розвиток мережі подієвого туризму на Буковині (Чернівецька 
область, Україна, Сучавський повіт, Румунія)» Спільної операційної програми 
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маркетингового дослідження 

Визначення 
проблеми 
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Визначення 
джерел 

маркетингової 
інформації  

Визначення 
методів збору 
маркетингової 
інформації  

 

Визначення 
процедури збору  
маркетингової 
інформації 

Визначення  та 
апробація 

інструментів  

Оцінка 
альтернатив   

3. Збирання та документування інформації  

Підбір та 
навчання 
персоналу  

Підготовка 
методичного 
забезпечення 

роботи 
персоналу  

Вибір форми 
контролю  та 
оцінки роботи 
персоналу  

Польові роботи 
зі збирання 
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«Румунія-Україна-Республіка Молдова» в рамках Європейського інструмента сусідства 
та партнерства (ENPI). Метою проекту є впровадження комплексу культурно-
туристичних заходів щодо просування традиційного фольклору, національних 
костюмів, старовинних традицій у поєднанні з сучасними мистецькими подіям задля 
приваблення міжнародних туристів до транскордонного буковинського регіону. 

У рамках цього проекту під керівництвом автора було проведено серію 
маркетингових досліджень: «Роль місцевих свят та подій у формуванні позитивного 
іміджу міста Чернівців» (два дослідження), «Роль народних промислів та ремесел у 
формуванні іміджу міста Чернівців» (два дослідження), «Оцінка креативного 
потенціалу міста Чернівців», «Представлення міста Чернівців та його подій у мережі 
Інтернет» тощо. У рамках даної статті зупинимося на результатах маркетингового 
дослідження «Роль місцевих свят та подій у формуванні позитивного іміджу міста 
Чернівців», яке проводилося у місті п’ять разів (2011 р. – 2015 р.) і вже здобуло 
визнання як професійна технологія.  

На першому етапі відбувається обґрунтування (розробка) концепції 
маркетингового дослідження, яка включає: формулювання та обґрунтування проблеми, 
визначення цілей та розробка гіпотези. Стосовно проекту, який розглядається, 
проблема сформульована наступним чином: удосконалення та оновлення механізму 
організації міських свят, як засобу формування позитивного іміджу міста Чернівців. 

Цілі маркетингових досліджень у муніципальному маркетингу спрямовані на 
створення комфортних умов проживання та соціального добробуту населення, 
комфортних умов для відвідування, ведення бізнесу та інвестицій. Головною метою 
дослідження «Роль місцевих свят та подій у формуванні позитивного іміджу міста 
Чернівців» є збір, узагальнення, аналіз якісної та кількісної інформації стосовно 
організаційних, іміджевих та промоційних аспектів міських свят та подій, ставлення до 
них різних цільових аудиторій, визначення знакових свят та подій: оцінка, бачення, 
побажання, причини, результати. На основі отриманих даних будуть розроблені 
пропозиції щодо вдосконалення event-технологій муніципального маркетингу. 
Практична спрямованість маркетингових досліджень зумовлює конкретизацію 
пошукових завдань. Завдання маркетингових дослідження виражають пізнавальні та 
практичні потреби, задля яких проводилося дослідження, пояснюють мету, ведуть до її 
конкретизації, знижують невизначеність. Серед завдань презентованого 
маркетингового дослідження можна виділити наступні: виявити активність городян 
різних сегментних груп у відвідуванні міських святкових заходів; вивчити соціально-
демографічний профіль відвідувачів міських свят; зібрати інформацію про оцінку 
муніципального продукту – святкові заходи; визначити головні, знакові міські свята та 
події; виявити причини відмови від відвідування міських свят; виявити та вивчити 
чинні канали комунікації та рівень ефективності комунікаційних засобів; розробити 
рекомендації щодо удосконалення продуктової, комунікаційної та розподільчої 
складової комплексу подієвого маркетингу в м. Чернівцях та інші. 

Робоча гіпотеза (hypothesis) – це ймовірне припущення про суть проблеми, про 
структуру об’єкта, характер зв’язків між явищами, можливі шляхи, підходи та 
алгоритми вирішення проблеми, які можна перевірити шляхом проведення 
маркетингових дослідження. Для нашого дослідження гіпотезами стали наступні 
припущення: жителі міста відчувають потребу у якісній організації проведення міських 
свят та подій; жителів міста Чернівці та Чернівецької області приваблюють нові форми 
подій, яскраві та цікаві дійства; головними причинами відмови від відвідування 
міського свята є особисті обставини, брак часу та грошей; зростає роль Інтернету, 
мобільного маркетингу, соціальних мереж як засобу комунікації та інші.  

На етапі розробки програми маркетингового дослідження відбувається 
планування та збирання первинної інформації із визначенням: методів дослідження, 
знарядь дослідження, плану вибірки та способу зв’язків з аудиторією. План 
маркетингового дослідження необхідний для того, щоб розробити план перевірки 
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гіпотез, визначити можливі відповіді на пошукові питання і з’ясувати, яка інформація 
необхідна для ухвалення рішення. Сучасні методики передбачають дослідження 
об’єкта з різних боків і на основі різних інструментів. У результаті поведінка міських 
цільових аудиторій досліджується не тільки з погляду економіки, але й з погляду 
управління, соціології, психології, етнографії, антропології [2].  

На третьому етапі маркетингового дослідження відбувається збір інформації – 
процес, який маркетологи називають «польові роботи». Необхідно розробити план 
польового дослідження: визначити, хто буде проводити дослідження (спеціалізована 
фірма або самостійне проведення), визначити основні дати (термін проведення, період 
найму персоналу для опитування, дати бесід, термін завершення), обрати форму 
проведення, зафіксувати точки проведення опитувань, місця засідання фокус-груп, 
маршрути тощо. Збір даних здійснюють у польових умовах, як у випадку особистого 
інтерв’ю (у будинках за місцем проживання, в місцях покупок або за допомогою 
комп’ютера), з офісу за допомогою телефону (телефонні або комп’ютерні інтерв’ю), 
поштою або за допомогою електронних засобів. Польовий етап презентованого у статті 
дослідження (збір даних у формі особистого інтерв’ю) проводився у липні 2012 р. 
(попереднє дослідження відбулося у березні 2012 р.). Особисте інтерв’ю (face-to-face) – 
між інтерв’юером та респондентом, в ході якого інтерв’юер заповнює анкету чи бланк 
інтерв’ю. Після опитування в програмі Statistica було сформовано макет бази даних, 
куди заносилися відповіді респондентів для подальшої систематизації та обробки.  

Для цього дослідження була використана вибірка на основі квот (пропорційна 
вибірка). Для визначення числових квот використовувалися дані про статево-вікову 
структуру населення області. Репрезентативність вибірки забезпечується дотриманням 
процедури випадкового відбору респондентів, а також додатковим квотуванням груп 
населення за статтю та віком. Генеральна сукупність склала 919 038 осіб, у тому числі 
жителів м. Чернівців та Чернівецької обл., оскільки респондентами та учасниками 
подій є жителі усієї області. У вибірковій сукупності представлені мешканці всіх 
районів міста Чернівців, районних центрів та сіл області пропорційно їх долі до 
загальної сукупності Чернівецької області. Розмір вибірки склав 778 осіб з довірчою 
ймовірністю (точністю) 97% та довірчим інтервалом (погрішністю) 4%. Нами було 
підготовлено 817 (778+5% брак) анкет, у базу занесені дані 778 анкет. 

Анкетування проводилося 28 днів (кожний день збиралось 28-30 анкет) на всіх 
центральних вулицях міста, в усіх районах міста, в місцях скупчення людей (театр, 
площі, торгівельні майданчики та супермаркети). Обиралися особи, не зайняті в той 
час, які відпочивали, когось/щось чекали, і тоді з’являлась можливість отримати 
відповіді на всі запитання анкети чесно та достовірно. Опитування відвідувачів та 
продавців Петрівського ярмарку (проводиться щороку у липні) дало можливість 
розширити картину розуміння та ставлення людей до цього ярмарку, а свіжі людські 
емоції підвищували креативну складову результатів. 

У ході інтерв’юери заповнювали анкету, яка включала 10 запитань. Форма 
запитань в анкеті була закритою (містила відповіді на поставлені запитання та) 
відкритою (надавалась можливість висловити власну думку щодо конкретного 
запитання): Які міські святкові заходи Ви відвідували протягом року в ролі гостя? Чи 
починаєте Ви краще розуміти наше місто та цінити його після відвідання святкових 
заходів? Дайте оцінку святковим заходам, що проходять в місті Чернівцях. З яких 
джерел інформації Ви дізнаєтесь про проведення святкових заходів у нашому місті? 
Що є найбільшими проблемами в організації міських свят? Чому Ви відмовляєтеся від 
відвідування міських свят? Яка тематика міських свят Вас найбільше цікавить? Які із 
запропонованих нижче заходів були б для Вас цікавими в рамках Петрівського 
ярмарку?  Які із запропонованих нижче заходів були б для Вас цікавими у святкуванні 
Дня міста наступного року? Інтерв’юером ставилося респондентам запитання відносно 
того, чи вони можуть виокремити Чернівці серед інших міст, можливі побажання щодо 
покращення проведених дійств у місті, можливості та бажання брати участь у 
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підготовці та проведенні свят. 
За результатами опитування мешканців та відвідувачів міста Чернівців у 2012 р., 

зроблено висновок, що найбільшою популярністю користуються такі міські свята та 
події: День міста (17,90%), Петрівський ярмарок (16,21%), Новорічні гуляння біля 
ялинки (9,81%), День Перемоги (8%), День молоді (6,48 ). Усі інші event-заходи 
відвідують від 2 % до 5 %. Достатнім потенціалом володіє така подія, як поетичний 
Фестиваль «Meredian Chernovitz», який завдяки агресивній промоційній компанії став 
більш відомим, і в особистому інтерв’ю респонденти говорили про намір його відвідати 
восени. Унікальними ідентифікаційними можливостями володіє свято Маланки, яке 
проводиться тільки на Буковині і за умови якісної підготовки та активної 
комунікаційної компанії може стати знаковим фольклорним святом, яке демонструє 
мультикультурність, етнічну мозаїчність Буковини, толерантне (справжнє, не показове) 
ставлення до усіх культур. 

На запитання: «Чи починаєте Ви краще розуміти наше місто та цінити його після 
відвідання святкових заходів?» були отримані наступні відповіді: 67,87 % людей 
починають краще розуміти і цінити місто, а 36,13 % опитаних не поділяють цієї думки.  

Оцінка святкових заходів розподілилася наступним чином: найвищу оцінку «дуже 
добре» отримали лише Meridian Chernovitz і Фестиваль Маланки; усі інші свята, окрім 
Новорічних гулянь біля Ялинки, отримали здебільшого оцінку «добре» – Петрівський 
ярмарок (53,94%), День міста (51,1%); Новорічні гуляння біля ялинки переважно 
отримали оцінки «задовільно» (38%), що свідчить про необхідність удосконалення 
організації проведення цього свята. 50% опитаних не можуть ніяк оцінити якість 
проведення Буковинського туристичного ярмарку та фестиваль «Червона рута», що 
свідчить про низький рівень відвідування та низький комунікаційний ефект. Низьким 
ступенем ідентифікації характеризується також День захисту дітей (27,56%) та 
поетичні фестивалі «Meridian Chernovitz» (36,19%), «Обнова Фест» (20,5%). Частково 
це пояснюється вузькою цільовою орієнтацією цих заходів. 

Практично усі респонденти були учасниками святкування Дня міста та 
Петрівського ярмарку, що засвідчує високу популярність та знаковість цих заходів. 
Такий результат покладає на організаторів високу відповідальність та узгодженість дій, 
адже саме ці події є ідентифікаторами іміджу міста. Сьогодні проведенням обох свят 
займаються організаційні комітети, які утворюються за декілька місяців до події, а 
згідно з процедурою event-маркетингу підготовка нового циклу конкретної міської 
події розпочинається в день закінчення попередньої і розпочинається вона з проведення 
маркетингового дослідження. Програма розвитку подієвого маркетингу в місті повинна 
базуватися на розуміння того, що будь-яка подія в місті є інвестиційним проектом і є 
одним з напрямків міської інвестиційної політики. Не потрібно перекладати реалізацію 
цього напрямку на громадські організаційні комітети, а необхідно створити або міський 
Event-центр або окремий сектор у майбутньому Відділі маркетингу міської ради міста 
Чернівців, у функції якого буде входити: проведення ярмарок, виставок, фестивалів, 
презентацій та інших заходів з просування міста. 

Достатньо важливим завданням було виявлення джерел інформації, з яких 
респонденти дізнаються про проведення святкових заходів у місті. Основним джерелом 
інформації про міські заходи є інформація від друзів (20,02 %). Значну частину 
інформації про місто респонденти отримують з газет (17,82 %), оголошень, афіш, 
білбордів (16,46 %), місцевого телебачення (13,52 %), радіо (12,78 %), Інтернету 
(9,28 %). Необхідно зазначити, що організатори подій недостатньо використовують 
соціальні мережі та Інтернет для розповсюдження інформації та встановлення 
оберненого зв’язку з цільовими аудиторіями. Гіпотеза про низький комунікаційний 
ефект місцевого телебачення не отримала підтвердження. Сайт туристично-
інформаційного центру Чернівців та сайт міста не є достатньо популярними як джерело 
інформації. Як джерело інформації їх використовують відповідно 0,62% та 2,77% 
респондентів. Значну комунікаційну функцію виконують візуальні друковані засоби 
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(афіші, оголошення, білборди, буклети тощо) (16,46%), що підвищує вимоги до їх 
дизайну та інформаційного наповнення (як правило, працівники міської ради та 
організатори подій впевнені у своїх здібностях підготувати візуальну рекламу, в той час 
як маркетологи, зазвичай, передають цю функцію дизайнерам та кріейтерам).  

На основі перехресного аналізу даних дослідження за функціональним та 
локальним статусом респондентів можна зробити висновок, що для студентів основним 
джерелом інформації є Інтернет, соціальні мережі та друзі, для найманих працівників 
та службовців – сайт міста та туристично-інформаційного центру, інформація друзів, 
газети, центральне телебачення, для бізнесменів – радіо, газети, телебачення, для 
пенсіонерів – газети та місцеве телебачення, для домогосподарок – журнали, газети, 
телебачення. 

Окрема група запитань анкети стосувалася проблем організації міських свят та 
причин відмови респондентів від їх відвідування. В переліку причин відмови на 
першому місці особисті причини, пов’язані з браком часу або відсутністю коштів 
(43,89%), одноманітністю заходів (15,27%), відсутністю інформації про проведення 
міських свят (13,6%). 10,4% респондентів вказали на низький освітній та пізнавальний 
рівень свят, 12,6% тих, хто не цікавиться такою формою проведення вільного часу, 
формують вимоги до оновлення подієвого календаря міста. Отримані результати 
стосовно переважання особистих причин відмови від відвідування свят окреслюють 
напрямки майбутніх маркетингових досліджень, структури цих причин.  

Досліджувалися також проблеми проведення окремих подій за наступними 
напрямками: інформаційне забезпечення події, наявність та стан закладів гігієни, 
організація харчування, пересування, відпочинку, безпеки. Найбільшою проблемою 
Дня Міста є гігієна та організація пересування містом під час його проведення. Подієва 
логістика є новим напрямком event-маркетингу, який застосовують при плануванні та 
організації великомасштабних заходів. Саме цей інструмент потрібно застосувати при 
виборі місця проведення та організації наступного Петрівського ярмарку, адже 47,6% 
респондентів вказали на основну проблему події – пересування.  

Основними проблеми Новорічних гулянь біля ялинки є гігієна та безпека. 
Остання зумовлена низьким рівнем культури користування піротехнічними засобами та 
високою концентрацією осіб, які вживають алкогольні напої. Як маркетингові 
інструменти вирішення проблеми можна запропонувати: проведення спеціального 
конкурсу соціальної реклами серед школярів, студентів; пропаганда культури вживання 
легких новорічних напоїв – глінтвейну, медовухи, чаю, кави; збільшення сімейних 
новорічних заходів тощо.  

Найбільшою популярністю серед респондентів користуються міські свята 
наступного спрямування: розважального (16,13 %), пізнавального (13,57 %), 
мистецького (13%). Найменш цікавими є події спрямовані на залучення людей з 
обмеженими можливостями та науково технічні дійства (3,68 %), хоча це швидше 
проблема їх відсутності, а не змісту. 

Інша група запитань стосувалася внутрішньоподієвих заходів у рамках 
Петрівського ярмарку та Дня міста. Достатньо репрезентативним є результати оцінка 
заходів Петрівського ярмарку та їх майбутнього розвитку, оскільки під час його 
проведення було заповнено близько 100 анкет. Респонденти могли порівняти ярмаркові 
заходи цього року та висловити свої побажання. Практично усі запропоновані заходи 
були позитивно оцінені респондентами, що свідчить про різнобічний розвиток городян. 
Цікавими на Петрівському ярмарку залишаються конкурси професійної майстерності 
(10,4 %), майстер-класи народних майстрів (новація 2011 р.), фестивалі пива, шашлику 
(9,46%), ярмарок ремесел (9,0%).  

Молодь проявляє достатньо високий інтерес до виставок майстер-класів 
сучасного та молодіжного мистецтва, дизайнерів. Городяни готові взяти участь у 
фотовиставках, виставках тварин, презентувати свої приватні колекції. Так само 
активно респонденти висловлювали своє бажання до оновлення заходів, які 
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проводяться в рамках Дня міста. Серед запропонованого переліку варіантів можливих 
заходів найбільшу підтримку отримали: фестиваль вуличних театрів (7,57%), ярмарок 
«Чернівецький сувенір» (5,76%), «Фестиваль класичної та джазової музики» (4,96%), 
спортивно-розважальне свято (4,96%), Відкритий фестиваль молодіжних культур 
(4,42%). Про рівень громадської свідомості буковинців свідчить високий рейтинг 
доброчинних акцій для соціально незахищених верств населення (9%). Не залишилися 
поза увагою події для сімей, квест, турніри, змагання, форуми тощо. 

Крім того, було сформовано перший варіант соціального профілю відвідувачів 
міських свят та подій, який в подальших дослідженнях буде уточнюватися: найманий 
працівник – 24%, студент, учень – 22%, пенсіонер – 18%, власник бізнесу – 12%, 
службовець – 8%, домогосподарка – 8%, тимчасово непрацюючий – 5%, селяни – 3%., інші 
– 2 %. Сформовано також перший варіант функціонального профілю відвідувачів міських 
свят та подій, який також надалі буде уточнюватися: жінки – 28.84%, студенти та молодь – 
20.07 %, власники автомобілів – 12,%, любителі тварин – 12,4%, садівники та городники – 
6,8%, учасники творчих колективів – 4,06%, спортсмени – 4,17%, ветерани – 3,51%, члени 
релігійних організацій – 2,63, інваліди – 2,19. Найменше опитуваних ідентифікують себе як 
членів політичних партій (0,99 %) та громадських організацій (1,97 %).  

Додатковим наробком проведеного маркетингового дослідження є формування 
бази даних: 43% респондентів залишили свої координати для залучення їх до організації 
та проведення міських подій як волонтерів, учасників, організаторів. Тому важливим 
кроком для вдосконалення організації міських свят можна вважати співпрацю з 
жителями, підприємцями, приватними організаторами, людьми, які бажають цим 
займатись безкоштовно (для задоволення та самореалізації) або просто бізнесменами, які 
хотіли б зробити щось для свого міста, покращити свій імідж, реалізувати піар-акцію. 
Останнє є цілком логічним, адже кожна цільова аудиторія міста повинна мати свою 
подію, свій захід, своє свято, які спрямовані на задоволення їх соціальних потреб, у тому 
числі на формування відчуття приналежності до конкретного міста.  

На останньому етапі готують письмовий звіт, представляють рекомендації та 
готують презентацію, що забезпечує візуалізацію результатів дослідження.  

Висновки. Таким чином, маркетингове дослідження в муніципальному маркетингу – 
це систематичний та об’єктивний процес пошуку, збору, обробки даних, аналіз 
результатів, узагальнення висновків та розробка рекомендацій для прийняття тактичних та 
стратегічних рішень у системі муніципального управління.  

Методика маркетингових досліджень в маркетингу міста включає низку 
елементів, зумовлених його специфікою: широко представлена палітра соціологічних 
досліджень, комплекс маркетингу відрізняється від комплексу споживчих товарів, 
напрямки досліджень орієнтовані на вивчення потреб достатньо різних цільових 
аудиторій, дослідження конкурентних переваг базується на рейтингових технологіях, 
внутрішнє середовище маркетингу оцінюється як потенціал міста тощо.  

Маркетингові дослідження в муніципальному маркетингу базуються як на загальних 
методичних підходах теорії маркетингу, так і на власних, специфіка яких зумовлена: 
бюджетними обмеженнями та необхідністю залучення волонтерів та освітніх установ; 
широким колом чинників зовнішнього середовища міста та територій будь-якого іншого 
рівня; необхідністю врахування історичних, етнічних, економічних, соціальних 
особливостей міста; інтересів та потреб достатньо широких та складноструктурованих 
цільових аудиторій; багатокритеріальним підходом до оптимізації та раціоналізації 
виробничої та невиробничої сфери міста; новими напрямками маркетингових досліджень, 
наприклад, оцінка міських програм, умов здійснення підприємницької діяльності в місті, 
ситуації на міському ринку, опитування стосовно ролі торговельно-розважальних центрів, 
якості надання муніципальних послуг та їх асортименту, побажань, намірів, ставлення 
жителів міста до різних сфер міського життя, тематики та форми проведення міських свят, 
кон’юнктури на ринку освітніх або медичних послуг, ринку комерційної та некомерційної 
нерухомості, відвідуваність міських заходів тощо. Варто наголосити, що маркетингові 
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дослідження у муніципального маркетингу мають «гіперінтерактивний» характер: 
передбачають коригування після уточнень, апробацію прийнятих рішень чи організацію 
робіт, є надзвичайно інноваційними, гнучкими та мобільними.  

З огляду на роль місцевих подій в отриманні містом соціальних, економічних, 
партнерських ефектів та їх значення у просуванні іміджу міста вивчення цієї 
проблематики є надзвичайно актуальним для міської громади, а результати 
дослідження можуть мати практичне значення і дати відповідні рекомендації для 
підвищення ефективності територіальних програм розвитку.  
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ 

ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ 
 
У статті інтеграційний вектор розвитку інфраструктурного простору регіону представлений 

процесом формування спеціалізованих утворень у системі інфраструктурного забезпечення міжгалузевої 
та міжтериторіальної взаємодії з подальшим формуванням специфічних зв’язків з метою набуття 
конкурентних переваг регіону у світовому економічному просторі, у тому числі задля підвищення 
ефективності функціонування підсистем регіональної економіки в цілому. Інтеграція як процес, таким 
чином, представляє собою взаємодію або взаємне зближення і проникнення елементів і структур 
підсистем організаційно-секторального (локального), місцевого, регіонального, національного та 
глобального рівнів. 

Ключові слова: регіон, інфраструктура, інфраструктурний простір, регіональний розвиток, 
трансформація, інтеграція, інфраструктурна мережа 
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THE INTEGRATION PROCESSES AS THE DIRECTION OF REFORM OF THE 
INFRASTRUCTURE SPACE IN THE REGION 

 
In this article integration vector of development in infrastructure space of the region is represented by the 

process of forming specialized structures in the system of infrastructure to ensure inter-territorial cooperation, 
followed by the formation of specific bonds in order to gain competitive advantages of the region in the world 
economy, including to improve the efficiency of sub regional economy. Integration as a process thus represents 
the interaction or mutual rapprochement and penetration of elements and organizational structures of local, 
regional, national and global levels. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА  

 
В статье интеграционный вектор развития инфраструктурного пространства региона представлен 

процессом формирования специализированных образований в системе инфраструктурного обеспечения 
межотраслевой и межтерриториальной взаимодействия с последующим формированием специфических 
связей с целью получения конкурентных преимуществ региона в мировом экономическом пространстве, 
в том числе для повышения эффективности функционирования подсистем региональной экономики в 
целом. Интеграция как процесс представляет собой взаимодействие или взаимное сближение и 
проникновение элементов и структур подсистем организационно-секторального (локального), местного, 
регионального, национального и глобального уровней. 

Ключевые слова: регион, инфраструктура, инфраструктурное пространство, региональное 
развитие, трансформация, интеграция, инфраструктурная сеть 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Сукупність інфраструктурних галузей, що 
відносяться до сфери послуг та історично формувались з розвитком продуктивних сил і 
територіальним поділом праці, на сьогодні потребують упровадження механізмів 
трансформації та застосування кардинально нових підходів до реформування. Добре 
розвинена та ефективно функціонуюча інфраструктура сприяє розвитку промислового 
виробництва у будь-якій країні за будь-якої форми економічних відносин. 
Інфраструктура може бути «стимулятором» або «стабілізатором» територіальної та 
галузевої структури господарства і виступає важливим чинником прискорення 
соціально-економічного розвитку. У масштабі країни інфраструктура охоплює галузі, 
що надають послуги з реалізації необхідних технологічних, виробничих, економічних 
та організаційних зв’язків між складовими економічної системи, а також створюють 
умови для відтворення робочої сили. 

Реформування соціально-економічних відносин та інтеграція України в 
європейську економічну спільноту неможливі без створення надійно працюючої й 
ефективно функціонуючої інфраструктурної системи. Перетворення в регіональних 
інфраструктурних комплексах відбуваються під безпосереднім впливом політичних, 
економічних і соціальних трансформацій, закладених на макрорівні.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Аналіз науково-методологічних аспектів розвитку регіональних економічних систем 
здійснено у працях багатьох вітчизняних та закордонних вчених. Зважаючи на 
особливості сучасного стану національної економіки та об’єкт даного дослідження, 
нами зосереджено увагу на наукових позиціях, відображених у роботах З.С. Варналія, 
І.М. Вахович, З.В. Герасимчук, М.І. Долішнього, Ю.В. Макогона, Т.В. Пепи, 
І.З. Сторонянської, Л.Г. Чернюк та інших вітчизняних вчених. В основу методології 
трансформаційних процесів покладено окремі результати наукового пошуку 
М.П. Бутка, А.С. Гальчинського, В.М. Геєця, С.І. Дорогунцова, П.С. Єщенка, 
В.І. Захарченка, І.І. Лукінова, А.А. Чухно. 

Цілі статті. Метою даного дослідження є ідентифікація передумов, 
детермінування науково-методологічних засад та визначення практичних аспектів 
реформування регіонального інфраструктурного простору на основі реалізації 
принципу інтеграції у контексті логістичних трансформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Регіональна соціально-економічна система є 
складним поліструктурним утворенням, яке може бути розглянуто у аспекті 
адміністративно-територіального, галузевого, функціонального поділу. Так, галузева 
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структура, ураховуючи об’єкт дослідження, відображує внутрірегіональний суспільний 
поділ праці між галузями і виробництвами, підкреслюючи значення інфраструктурного 
комплексу. Проте традиційні структури інституціональної архітектоніки наразі все далі 
стають неспроможними задовольнити зростаючі потреби регіону у контексті 
глобалізаційних викликів. 

Необхідність доцільної пропорційності та достатності розвитку галузей існує у 
економічній системі будь-якого рівня, а дотримання прогресивних пропорцій і 
ефективних економічних зв’язків між галузями є показником її ефективності. Ідея 
залучення ендогенного потенціалу як базису регіонального соціально-економічного 
розвитку відображена у численних працях [зокрема, 1-4], при цьому не заперечується 
значення впливу екзогенних факторів. Проте саме відмінності у рівнях даного 
потенціалу породжує регіональні диспропорції та асиметрію [5-9], яка має тенденцію 
до посилення внаслідок нерівномірного руху факторів виробництва, під впливом 
ринкових та неринкових регуляторів та ряду інших причин суб’єктивного і 
об’єктивного характеру. Зокрема, І.І. Лукінов зазначає, що на характер пропорцій у 
ринковій економіці впливають наступні фактори: співвідношення попиту і пропозиції 
окремих груп товарів чи послуг; обсяг і структура наявних природних ресурсів та 
ефективність їх використання; наявність робочої сили відповідної кваліфікації; темпи 
та масштаби науково-технічного прогресу; форми організації і управління 
виробництвом; ступінь розвитку ринкової інфраструктури [10]. Взаємодія 
перерахованих вище факторів обумовлює постійну зміну пропорцій в регіональній 
економічній системі, що визначає не тільки ефективність трансформацій, але й 
напрямок перспективного розвитку економіки регіону або країни. 

Відмінності у рівнях соціально-економічного розвитку суттєво впливають не 
тільки на темпи реформування економіки кожного регіону та на умови, в яких 
здійснюються реформи в країні, але й на вибір стратегії та форми трансформації 
окремих складових, а саме – регіонального інфраструктурного простору. Внаслідок 
неоднорідності регіональних економічних просторів виникає необхідність 
диференціації підходів, потрібна унікальність інфраструктурних трансформацій на 
основі регіоналізації. Як підкреслює М.П. Бутко у своїх дослідженнях, регіоналізація 
передбачає поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення 
ефективності використання потенціалу регіонів, зростання конкурентних переваг 
кожної місцевості, підвищення дієвості управлінських рішень та використання 
інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку [4]. 

Здійснювані упродовж останніх років соціально-економічні реформи, тенденція 
перенесення епіцентру економічних перетворень на регіональний рівень при 
відсутності системної державної регіональної політики суттєво збільшили 
диференціацію рівнів соціально-економічного розвитку регіонів, загострили загальні 
диспропорції регіонального розвитку, що призвело до зростання кількості регіонів, 
неспроможних самостійно вирішувати власні соціально-економічні проблеми. 

Найбільш виразно відносно інфраструктурного потенціалу це проявляється не 
стільки у особливостях внутрірегіональної координації, скільки в ускладненнях 
подолання міжгалузевих контурів та побудови інтегрованих у світову інфраструктурну 
мережу ланцюгів товаропотоку. На наш погляд, наразі передумовами трансформації 
інфраструктурного простору регіонів України виступають: 

 зсув розуміння механізмів ринку та місця інфраструктурних галузей у його 
структурі з обслуговуючої ролі у бік стратегічного елементу при реалізації 
конкурентних переваг і можливостей розвитку економічних територій; 

 світові тенденції та перспективи становлення інтеграційних процесів у 
логістичній сфері по створенню ланцюгів поставок; 

 розвиток нових організаційних форм інституціональної архітектоніки регіонів у 
вигляді мереж та кластерів; 
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 особливості постіндустріальної епохи, економіки знань, мережевої економіки, 
інформаційної економіки з ключовими компетенціями, притаманними ним. 

Характеризуючи процеси змін, які можуть бути реалізовані у соціально-
економічних системах, сучасна наука напрацювала достатній дефініційний апарат: 
«перетворення», «перехід», «трансформація», «реформа», «революція», «модернізація», 
«відновлення» тощо. Кожний з процесів має свої особливості, проте спільним є 
перебування інфраструктурного простору регіону при їх реалізації у транзитивному 
стані. 

Виокремимо першу властивість системи транзитивного періоду – характерну 
нестійкість. В процесі функціонування постійно відбуваються різного порядку та 
спрямованості зміни, що виступають як засоби реалізації цілей, основною з яких є 
приведення системи в стійкий, рівноважний стан. В умовах перехідного періоду 
трансформації носять «безповоротний» характер і призначені підсилювати нестійкість 
існуючої структури, для того щоб у результаті вона еволюціонувала в іншу, набула 
нової удосконаленої форми. 

Наразі можна свідчити про наявність у вітчизняній системі виробничої 
інфраструктури ознак як поглиблення кризового стану, так і появи нових системних 
характеристик та факторів розвитку. В залежності від розстановки пріоритетів у 
подоланні зазначених негативних явищ, існує можливість здійснити той або інший 
вплив на процес переходу для отримання найбільш сприятливого кінцевого результату. 
Таким чином, друга особливість – альтернативний характер перспектив розвитку 
інфраструктурної системи у транзитивному стані, що означає наявність поліваріантних 
результатів трансформаційних процесів. Обов’язковим стратегічним орієнтиром є 
перехід інфраструктурного потенціалу, а разом з ним – і економіки регіону, в інший, 
новий стан. 

Третьою особливістю інфраструктурних трансформацій регіонального простору 
слід виділити появу і функціонування особливих перехідних економічних форм, 
«змішаність» старого і нового у транзитивний період [11, c. 41]. Роль перехідних форм 
не обмежується уособленням економічної та системної нерівноваги; вони визначають 
також вектор переходу до рівноважного стану і є ознакою його невідворотності. 

Рух до рівноваги супроводжується процесами підвищеної конфліктності, 
галузевими і структурними кризами. Як зазначає М.П. Бутко у своїх дослідженнях, 
головною причиною кризових явищ є поява суперечності між потребою в економічних 
ресурсах і можливістю їх задоволення за даної структури господарства” [4, c. 64]. 
С.І. Дорогунцов та О.В. Горська підкреслюють, що розвиток структури економіки та 
подальша її зміна відбувається внаслідок єдності та боротьби усталеності (визначає 
інерційність системи, а її матеріальним проявом є фізична прив’язка капіталу до певних 
галузевих виробництв, територій, технологій) і динамізму (уособлений у суспільному 
поділі праці на основі розвитку продуктивних сил) [12, с. 4-12]. Взаємодія усталеності і 
динамізму ініціює зміни в структурі економіки, що з’являються через порушення 
структурної рівноваги. Отже, четверта особливість транзитивного періоду – особливий 
характер протиріч у інфраструктурній системі, які є протиріччями не функціонування, 
проте розвитку. 

П’ятою особливістю ми вважаємо залежність умов перебігу транзитивного 
періоду від особливостей середовища трансформаційних процесів та об’єкту 
імплантації змін. Отже, навіть спільні для перехідного стану закономірності мають 
різні форми прояву на різних економічних територіях, що надає у певній мірі 
унікальності моделям регіональних інфраструктурних трансформацій в межах однієї 
країни. 

Як свідчить численні дослідження та багаторічний досвід різних країн, ринкові 
механізми у більшості випадків не спроможні передбачити і подолати суттєві 
територіальні відмінності в рівні життя населення, ефектах регіональної економіки [13]. 
Зазвичай для певних регіонів є характерними більш високі, в той час, як для інших – 
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більш низькі соціальні та економічні стандарти. Однак таке міжрегіональне 
співвідношення не є застиглим і може змінюватися під впливом комплексу зовнішніх 
та внутрішніх обставин.  

Корелюючи вищезазначене з властивостями інфраструктури як економічної 
категорії та світовими тенденціями глобалізації і регіоналізації, окреслимо наступні 
концептуальні положення інфраструктурних трансформацій регіонального простору: 

– регіональна виробнича інфраструктура виступає як цілісна відкрита система та 
одночасно підсистема у складі господарського комплексу країни і глобального 
економічного простору; 

– інфраструктурні трансформації покликані підтримати відкритість економіки 
регіону та забезпечити раціоналізацію його участі у міжрегіональній взаємодії; 

– одним з головних орієнтирів структурних трансформацій та зміни 
міжгалузевих пропорцій у інфраструктурному обслуговуванні регіонів є обраний 
євроінтеграційний вектор України; 

– стратегічним пріоритетом виступає гармонізація векторів і тенденцій 
регіонального та інфраструктурного розвитку; 

– реформування інфраструктурного забезпечення регіональних потреб можливо 
за умов адаптації локальних систем виробничої інфраструктури до місця та ролі регіону 
у світовому поділі праці; 

– забезпечення відповідності інфраструктурних технологій принципам 
інноваційності та прогресивності розробок і науково-технічних досягнень п’ятого рівня 
технологічного укладу; 

– пріоритетне посилення та гармонізація міжсекторальної взаємодії у 
регіональній інфраструктурі, розгляд останньої не у вигляді сукупності галузей, а у 
формі інтегративного утворення; 

–  трансформаційні перетворення регіонального простору базуються на реалізації 
регіональної потоково-мережевої схеми з імплантацією логістичних компетенцій у 
систему виробничої інфраструктури. 

Основні параметри логістичних трансформації виробничої інфраструктури, 
обумовлені формуванням нової парадигми регіонального розвитку, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Параметри та напрям логістичних трансформацій 
Параметр 

трансформаційного 
процесу 

Характеристики модернізованої системи виробничої інфраструктури 

Форма повного циклу, переважна кількість 3PL та поява 4PL-операторів 
Вид потоку мультіелементний – матеріальний потік, інформаційний супровід, 

фінансове забезпечення 
Структура поліструктурні утворення (інфраструктурна система продукує послуги, 

які відносяться до різних галузей, може мати різні організаційні форми) 
Характер впливу, взаємодії Мультиплікативний (виробниче обслуговування охоплює всі види 

економічної діяльності та весь цикл створення доданої вартості), поява 
синергічного ефекту 

Рівень прояву від мікрорівня до макрорівня, інтеграція у європейську інфраструктурну 
мережу 

Тип організації гнучкі, адаптивні мережеві структури 
Стадія життєвого циклу пожвавлення, розвиток 
Технологічність  інноваційного характеру 

Джерело: складено автором на основі [14] 

 

На сьогодні пріоритетним завданням модернізації виробничої інфраструктури, на 

наш погляд, є забезпечення узгодженого розвитку з регіональним економічним 

простором. Не зважаючи на те, що світовий досвід демонструє беззаперечні переваги і 

можливості випереджального інфраструктурного розвитку та його визначальний вплив 

на регіональний (особливо для інформаційної, транзитної, туристичної 

інфраструктури), вітчизняні реалії потребують перегляду даної тези. Забезпечення 
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регіонального розвитку в контексті логістичних трансформацій виробничої 

інфраструктури можна уявити у вигляді наступного процесу (рис. 1). 

 

         Рис. 1. Концептуальна модель інфраструктурних трансформацій регіонального 

простору 
Джерело: розроблено автором 

 

Слід зазначити, що дана схема передбачає наявність синергічного ефекту та 

взаємопідсилення триєдності «інфраструктурна ефективність – ефективність 

використання продуктивних сил – регіональна ефективність».  

Необхідність трансформацій у системі виробничої інфраструктури очевидна, 

проте вибір конкретної моделі та інструментів має здійснюватись з урахуванням 

детального аналізу передумов і тенденцій, характерних саме для даного економічного 

простору. Передумови модернізаційного процесу у сукупності свого впливу утворюють 

стимули, рушійні сили, джерела та обмеження перетворень на регіональному рівні. 

Нами виділено чотири групи факторів, які обумовлюють реалізацію модернізації 

виробничої інфраструктури: макроекономічні фактори, глобалізаційні тенденції, 

інституціональні та соціальні фактори [15].  

Традиційна структуризація інфраструктурного комплексу передбачає поділ на 

сектори з притаманними функціями. Окремі організації у межах однієї території 

об’єднуються у галузі згідно своєї спеціалізації, кожна секторальна складова при цьому 

орієнтована, у першу чергу, на удосконалення своєї функції. Трансформація соціально-

економічної системи насамперед передбачає зміну її інституціональної архітектоніки. 

Тому ми вважаємо, що формальна структура організації регіонального 

інфраструктурного простору виступає стримуючим фактором при удосконаленні 

взаємодії функціональних галузей на основі інтеграційних процесів. 

Основним напрямом модернізації регіональних систем виробничої 

інфраструктури, на наш погляд, має бути трансформація регіонального 

інфраструктурного простору на основі принципу інтеграції.  

Інтеграційний вектор розвитку інфраструктурного простору регіону 

представлений процесом формування спеціалізованих утворень у системі 

інфраструктурного забезпечення міжгалузевої та міжтериторіальної взаємодії з 

подальшим формуванням специфічних зв’язків з метою набуття конкурентних переваг 

регіону у світовому економічному просторі, у тому числі, задля підвищення 

ефективності функціонування підсистем регіональної економіки в цілому. Інтеграція, 

як процес, представляє собою взаємодію або взаємне зближення і проникнення 

елементів та структур підсистем організаційно-секторального (локального), місцевого, 

регіонального, національного та глобального рівнів (таблиця 2). 

 

Формування 
логістичних систем 

виробничої 
інфраструктури 

Гармонізація 
взаємодії 

регіональних 
потоків 

Інфраструктурні 
трансформації 

Імплантація 
логістичних 
компетенцій 

Зміцнення 
інфраструктурного 

потенціалу 

ЕКОНО-
МІЧНИЙ 

РОЗВИ-ТОК 
ТА 

БЕЗПЕКА 

РЕГІОНУ 

 
Підвищення якості 
інфраструктурного 
обслуговування 

Забезпечення 
стійкості 
виробничої 

інфраструктури 



Економічний форум 1/2016 

 

75 
 

Таблиця 2 

Рівні інтеграції інфраструктурних систем 

Рівень інтеграції Характеристика  
Тип інфраструктурної 

інтеграції 
Форми інтегрованих утворень Мета об’єднання  

Організаційно-
секторальний 

рівень 

Функціональна та 
інформаційна 
взаємодія між 

організаціями однієї 
галузі 

Локальна 
інфраструктурна 

інтегрована система 

Асоціації, монополістичні об’єднання, 
корпоративні об’єднання тощо 

Використання ефекту масштабу або досягнення 
синергічного ефекту.  

Розвиток нових, розширення існуючих економічних 
зв’язків (виробнича інтеграція) 

 

Галузевий 
(секторальний) 

рівень  

Інтеграція 
підприємств та 

організацій різних 
інфраструктурних 

галузей 

Логістична платформа, транспортно-
логістичний центр (ТЛЦ), 

інфраструктурні вузли, логістичний 
хаб 

Ефекти концентрації, спеціалізації, комбінування, 
комплексності інфраструктурних послуг. 

Формування горизонтально-інтегрованих структур 

Регіональний 
рівень 

Інтеграція 
локальних 

інфраструктурних 
систем з 

партнерською 
участю підприємств 
та організацій інших 

галузей 

Регіональна 
інфраструктурна 

інтегрована система 

Регіональна інфраструктурна мережа, 
кластер, індустріальний парк, 

технопарк, відновлювальні джерела 
енергії 

Спільне вирішення питань раціонального 
розміщення продуктивних сил, поглиблення 

спеціалізації та кооперації. Інноваційний розвиток. 
Об’єднання  операційного (промислово-
інфраструктурного), банківського та 

інтелектуального капіталу 

Національний 
рівень 

Взаємодія та 
конвергенція 
регіональних 

інфраструктурних 
систем 

Інфраструктурна 
інтегрована 
макросистема 

Національна інфраструктурна мережа, 
«інтелектуальні» мережі 

Розвиток кооперації, забезпечення просторово-
економічних зв’язків та міжрегіональної взаємодії. 
Побудова вертикально-інтегрованих структур 

Міжнародний 
рівень 

Конвергенція 
національних 

інфраструктурних 
мереж різних держав 

Глобальна 
інфраструктурна 

інтегрована система 

Транснаціональні компанії, міжнародні 
транспортні коридори (МТК), 

міжнародні організації 
(співтовариства), стратегічні альянси, 

центри хмарних сервісів 

Зближення національних економік та узгоджена 
міждержавна взаємодія на основі інституціональної 
гармонізації. Забезпечення формування валового 

світового продукту та реалізації 
зовнішньоторговельного обороту 

 



Економічний форум 1/2016 
 

76 
 

Об’єднання організаційних зусиль на регіональному рівні посилює специфічні та 
неспецифічні характеристики інфраструктури, підвищує ефективність функціоналу, 
сприяє зростанню конкурентоспроможності регіональної економічної системи завдяки 
покращенню її спроможності входження у європейський простір. Позитивним ефектом 
інтеграційних процесів у інфраструктурній галузі також очікується поява нових, більш 
конкурентоспроможних учасників ринку, оскільки інтеграція спрямована на об’єднання 
або зближення організацій, що забезпечує досягнення синергічного ефекту. 

Процес інфраструктурної інтеграції, таким чином, полягає у концентрації та 
об’єднанні інфраструктурних функціоналів за рахунок розвитку різних форм і способів 
територіально-економічної взаємодії суб’єктів інфраструктурного обслуговування, що 
забезпечує на всіх рівнях реалізацію основних функцій економічного простору, 
формування валового продукту та підтримку цілісності соціально-економічних систем. 

Інтеграційні утворення у сфері інфраструктурного обслуговування, в залежності 
від форми взаємодії, реалізують наступні завдання: 

 операційної ефективності – досягнення синергічного ефекту при реалізації 
функцій інфраструктурного обслуговування; 

 інноваційного розвитку – організації інтегруються з метою спільної розробки та 
реалізації інноваційної діяльності у сфері інфраструктурного забезпечення; 

 ринкового успіху – новостворене інтегроване утворення дозволяє об’єднаним 
організаціям більш ефективно освоювати нові ринки або конкурувати на існуючих; 

 інвестиційних можливостей – у результаті об’єднання організації стають більш 
стійкими (а отже – інвестиційно привабливими), що покращує можливості виходу на 
ринок капіталовкладень; 

 формування конкурентних переваг – інтеграція дозволяє інфраструктурним 
організаціям отримати вищу конкурентоздатність з огляду на масштаби капіталізації 
інтегрованого утворення, зниження внутрішніх витрат, упорядкування технологічних 
та інших відносин тощо. 

Висновки. В узагальненому вигляді можна свідчити про те, що світова 
економічна система характеризується наявністю локалізованих територіально, проте 
повсюдно поширеними різновекторними процесами інтеграції та концентрації. Сучасні 
тенденції обумовлюють доцільність застосування мережевого підходу до реалізації 
трансформації інфраструктурного простору н принципах інтеграції. Мережеві форми 
організації економічних систем наразі не характеризуються виключною новизною, 
проте демонструють доцільність та ефективність в умовах глобалізаційних викликів. 
Мережевий характер інституціональної архітектоніки сучасних господарських систем 
обумовлює необхідність переходу до принципово нових основ їх функціонування. 
Провідну роль відіграють такі ресурси, як компетенції та інформація, а при формуванні 
структур управління мережевими утвореннями принципи ієрархічності та керованості 
заміщуються взаємодією та співробітництвом. Базисом менеджменту при цьому є не 
функціональна спеціалізація, а інтеграційні процеси суб’єктів управління. 

Отже, питання формування інфраструктурних мереж при реалізації трансформації 
регіонального простору на принципах інтеграції інфраструктурних організацій 
потребує подальшого наукового пошуку та апробації. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНОЇ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
У публікації розглянуто основні проблеми у сфері внутрішньо регіональної соціально-економічної 

диференціації. Розроблено концептуальні засади регулювання зазначених процесів. Зокрема визначено 
цілі, принципи та завдання регіональної політики, яка реалізується на національному, регіональному та 
місцевому рівнях в контексті зниження внутрішньо регіональної диференціації. Особливу увагу 
приділено дослідженню напрямків регулювання територіальних асиметрій в умовах реалізації реформи 
місцевого самоврядування. 

Ключові слова: внутрішньо регіональна соціально-економічна диференціація, реформа місцевого 
самоврядування, принципи, регулювання, територіальний розвиток регіональна політика.  

 

Тыбинка И.Я. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

АКТИВИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В публикации рассмотрены основные проблемы в сфере внутрирегиональной социально-
экономической дифференциации. Разработаны концептуальные основы регулирования указанных 
процессов. В частности определены цели, принципы и задачи региональной политики, реализуемой на 
национальном, региональном и местном уровнях в контексте снижения внутрирегиональных 
дифференциации. Особое внимание уделено исследованию направлений регулирования 
территориальных асимметрий в условиях реализации реформы местного самоуправления. 

Ключевые слова: внутрирегиональная социально-экономическая дифференциация, реформа 
местного самоуправления, принципы, регулирование, территориальное развитие региональная политика. 
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The publication examines the main problems in intra-regional socio-economic differentiation. The 
conceptual framework governing these processes is worked out. In particular, the aims, principles and objectives 
of regional policy, which is implemented at national, regional and local levels in the context of reducing intra-
regional differentiation are determined. Particular attention is paid to the research areas of regulation territorial 
asymmetries in terms of reform of local government. 

Keywords: intra-regional socio-economic differentiation, local government reform, the principles, 
regulation,  territorial development, regional policy. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Значний потік соціально-економічних 
досліджень сучасного стану розвитку регіонів України свідчить про існування 
розірваності і фрагментарності соціально-економічного простору держави, наявність 
тенденції до поглиблення проблем територіальної розбалансованості  як на 
міжрегіональному, так і на внутрішньорегіональному рівні.  Ці процеси актуалізують 
завдання пошуку шляхів виходу з ситуації, що склалася. Однак, регіональна політика в 
Україні  характеризується низкою негативів: відсутністю системності в регулюванні 
територіального розвитку; невизначеністю пріоритетів та частою зміною інституцій 
регулювання територіального розвитку; наявністю протиріч між задекларованими 
цілями регулювання територіального розвитку і застосовуваним інструментарієм; 
невідповідністю методологічної бази побудови регіональної політики новітнім 
світовим тенденціям регіональної науки; недосконалістю нормативно-правової бази 
реалізації регіональної політики; неврахуванням специфіки окремих регіонів та 
використання уніфікованого підходу до регулювання розвитку усіх регіонів держави 
тощо. 

Зазначене обумовило ситуацію, коли пропонований органами державної влади 
інструментарій впливу на соціально-економічний розвиток не сприяє вирішенню 
проблем диференціації регіонів та адміністративних районів, забезпечення 
комплексного розвитку територій і високого рівня розвитку країни загалом. 

У цій ситуації найважливішими завданнями української науки є вдосконалення 
методології та методичного інструментарію регулювання соціально-економічним 
розвитком регіонів, зокрема в частині зниження внутрішньорегіональної диференціації, 
а також розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо коригування державної 
регіональної політики. При цьому економічна політика повинна стимулювати 
створення центрів розвитку і активізація мобільності населення. З погляду соціальної 
політики пріоритетними є відтворення людського капіталу і адресна підтримка 
населення, особливо на периферійних, слаборозвинених і депресивних територіях. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Проблеми та закономірності регулювання соціально-економічного розвитку територій 
розглядались такими вченими як О.Амос, В.Н.Василенко, Р. Гордон, А. Г. Гранберг, 
М.І.Долішній, Х. Зіберт, Н.В.Зубаревич, М. Кітінг, В.Н. Лексін, П.А. Мінікір, Дж. 
Мюрдаль, А.Д.Ревенко, І.З.Сторонянська, В.І. Чужиков, А.Н. Швецов, С.Л.Шульц та 
іншими. Однак, означені проблеми залишились нерозв’язаними, що вимагає 
вироблення нових засад регулювання територіальної диференціації, які б відповідали 
викликам часу, насамперед цілям  реформи місцевого самоврядування. 

Цілі статті. Метою статті є визначення концептуальних засад здійснення 
цілеспрямованого регулюючого впливу органів державної та регіональної влади на 
процеси соціально-економічного розвитку окремих територій на 
внутрішньорегіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Дослідження сутності, нормативного забезпечення 
та інструментарію реалізації регіональної політики дозволяє констатувати, що: 1) 
усунення внутрішньорегіональних диспропорцій є одним із безпосередніх завдань 
державної регіональної політики і реалізується через її механізми; 2) саме на 
національному рівні в межах державної регіональної політики визначаються  
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інституційні засади формування політики регулювання внутрішньорегіонально 
диференціації, яка реалізується регіональними органами влади і органами місцевого 
самоврядування; 3) ефективність досягнення цілей зниження внутрішньорегіональної 
диференціації залежить безпосередньо від узгодженості інструментарію регулювання 
територіального розвитку, який реалізується на трьох рівнях – національному, 
регіональному, місцевому. 

В цьому контексті під регулюванням внутрішньорегіональної соціально-
економічної диференціації розумітимемо систему заходів, які застосовуються  по 
відношенню до регіону загалом чи його окремих територій / адміністративних районів, 
орієнтовану на оптимізацію його просторового розвитку шляхом нівелювання 
існуючих територіальних диспропорцій, підвищення конкурентоспроможності 
територіальних громад чи регіону загалом шляхом використання наявних переваг. 
Кінцевою метою реалізації зазначеної системи заходів повинно стати досягнення 
стійкого комплексного соціально-економічного розвитку регіону.  

Як і мета державної регіональної політики,  мета територіального розвитку 
кожного регіону орієнтована на досягнення двох груп взаємопов'язаних цілей – 
економічних і соціальних. Відповідно, можна виділити дві групи завдань. Перша група 
– завдання економічного характеру, які спрямовані на підвищення 
конкурентоспроможності економіки регіону  (як мінімум у порівнянні з іншими 
регіонами держави). Серед засадничих цілей економічної спрямованості: підтримка і 
зміцнення економічного лідерства найбільш адаптованих до ринку територіальних 
громад, зокрема за рахунок розвитку ринкової та виробничої інфраструктури; сприяння 
ефективній спеціалізації економік територіальних громад з урахуванням наявних 
конкурентних переваг; формування ефективних (з погляду підвищення 
конкурентоспроможності) внутрішньорегіональних зв'язків [1]. Важлива роль у 
досягненні економічних цілей територіального розвитку регіону належить 
інноваційному чиннику. Як уже зазначалось, інноваційність економічного розвитку 
досягається шляхом ефективного використання науково-технічного та освітнього 
потенціалу найбільших міст регіону; формування мережі територіально-виробничих 
кластерів, спрямованих на розвиток високотехнологічних виробництв і глибоку 
переробку сировини; розвиток великих транспортно-логістичних і виробничих вузлів; 
використання механізму створення особливих економічних зон.  

До завдань регулювання територіального розвитку на внутрішньорегіональному 
рівні, які характеризуються соціальною спрямованістю, слід віднести: підтримку 
необхідних територіальних пропорцій розвитку його економіки, недопущення 
надмірної диференціації територіальних утворень за рівнем економічного розвитку; 
стимулювання розвитку найбільш перспективних територіальних громад, які 
характеризуються  невисокими темпами розвитку; підвищення за рахунок цього 
збалансованості соціального розвитку територіальних громад регіону; максимально 
можлива підтримка економіки депресивних територіальних громад, зокрема шляхом 
використання форм прямої підтримки; формування ефективних (з позицій 
вирівнювання рівня розвитку економіки різних територіальних громад) 
внутрішньорегіональних зв'язків, просторова інтеграція сильних і слабких в 
економічному відношенні територіальних громад. У цьому сенсі, досягнення 
соціальних цілей – формування рівноцінних умов життя населення незалежно від місця 
проживання – є пріоритетним для найменш економічно розвинених та депресивних 
територій. 

 Однак слід визнати, що одночасне досягнення зазначених економічних і 
соціальних цілей розвитку регіону є досить проблематичним. Адже, з одного боку, 
забезпечення конкурентоспроможності економіки регіону є необхідною і обов'язковою 
умовою формування гідного рівня життя населення територіального утворення. З 
іншого боку, концентрація ресурсів на вирішенні економічних завдань «підриває» 
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функціонування соціальної сфери регіону. На практиці найчастіше досягнення 
значущих економічних результатів супроводжується  посиленням соціальної 
неоднорідності, у тому числі і в територіальному розрізі. Протиріччя між економічними 
і соціальними цілями розвитку територіальних підсистем носить непереборний 
характер.  

Світовий досвід доводить, що вирішення цього протиріччя досягається зміною 
пріоритетів територіального розвитку в залежності від етапу розвитку економіки 
регіону: в період кризи і необхідності накопичення ресурсів пріоритет віддається 
досягненню економічних цілей; в періоди стабільного розвитку економіки на перший 
план виходить досягнення соціальних цілей. Однак, за будь яких умов 
протекціоністська політика щодо слаборозвинених територій повинна, на наш погляд, 
реалізовуватись. Вибір Україною шляху соціальноорієнтованого розвитку обумовлює 
первинність досягнення соціальних цілей, зокрема  підвищення добробуту і якості 
життя населення, забезпеченні рівного доступу мешканців різних територіальних 
утворень до бюджетних послуг, що гарантує реалізацію конституційних прав громадян. 
Економічні цілі повинні носити по відношенню до кінцевої мети підпорядкований 
характер.  

Спрямованість на досягнення економічних чи соціальних цілей супроводжується 
зміною переважаючих інструментів регулювання територіального розвитку. Так, якщо 
економічні цілі досягаються методами політики поляризованого розвитку, то соціальні 
– переважно вирівнюючої (компенсаційної). На нашу думку, виключне застосування 
тих чи інших методів не дозволить досягнути бажаного результату. Лише їх грамотне 
поєднання сприятиме досягненню  гармонізованого розвитку територій за рахунок 
підтримки центрів економічного зростання та резонансного поширення ефектів від їх 
функціонування на решту територій в межах регіону.  

Слід також наголосити на необхідності формування системи регулювання 
територіальних соціально-економічних диспропорцій шляхом одночасної реалізації 
заходів зазначених політик на національному, регіональному та місцевому рівнях. При 
цьому, функція соціально-економічного вирівнювання національного рівня 
спрямовується переважно на нівелювання міжрегіональних диспропорцій з метою 
збереження цілісності державного економічного простору, а регіональні та місцеві 
органи влади працюють на зниження внутрішньорегіональних асиметрій.  

Визначальну роль у процесах внутрішньорегіонального рівня має належати саме 
регіональним структурам. На них покладається завдання з регулювання означених 
процесів в межах регіону в узгодженості з основними стратегічними напрямками 
розвитку області загалом (насамперед, діючою стратегією розвитку області, 
регіональними програмами тощо). Саме регіональні органи влади формують цілісне 
бачення управлінських впливів щодо усунення надмірних соціально-економічних 
асиметрій на внутрішньорегіональному рівні, а також здійснюють вибір 
інструментарію їх регулювання.  

Поряд із зазначеним, в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та 
децентралізації влади значення органів місцевого самоврядування у процесах розвитку 
окремих територій та територіальних громад важко переоцінити. Адже означені 
реформи за своєю суттю спрямовані на перенесення основної ваги управлінського 
процесу у територіальному розвитку, а також значної частини фінансових ресурсів на 
рівень територіальної громади. Територіальна громада перестає бути об’єктом 
соціально-економічного розвитку, а перетворюється на повноцінний суб’єкт, наділений 
достатнім фінансовим та економічним потенціалом для виконання покладених функцій. 

Необхідність подолання проблем у територіальному розвитку держави призвела 
до того, що на сьогоднішній день в умовах реалізації реформи місцевого 
самоврядування та фінансової децентралізації урядом зроблено низку кроків щодо 
передачі ресурсів і повноважень на місцевий рівень. При цьому відбувається 
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перенесення ваги управлінського процесу та, відповідно, концентрація фінансового 
ресурсу з рівня регіону на рівень територіальної громади і перетворення області на 
«статистичну одиницю». Це відповідає європейським тенденціям реформування 
адміністративно-територіального устрою і принципам побудови громадянського 
суспільства, зокрема принципу субсидіарності. На думку І.З.Сторонянської, не 
заперечуючи економічної та суспільної доцільності впровадження таких процесів, 
необхідне встановлення їх певних меж, адекватних українській практиці. Адже, сліпе 
копіювання світового досвіду без врахування вітчизняних реалій може нести низку 
ризиків і загроз для України загалом та призвести до виникнення ще глибшої 
внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації [2]. 

Рівень децентралізації бюджетних коштів держави при формуванні 
міжбюджетних відносин має визначатись здатністю територіальних громад до 
саморозвитку. Це зумовлює необхідність оцінювання фінансових можливостей кожної 
конкретної громади, ув’язуючи їх одночасно із тактичними і стратегічними цілями їх 
соціально-економічного розвитку. Також правомірною слід вважати постановку 
питання про необхідність оцінки фінансової спроможності до саморозвитку кожної 
територіальної громади, що може стати основою для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень щодо вибору напрямів розвитку територіальних громад, 
визначення потреб в трансфертах з державного бюджету, залученні іноземних 
інвестицій.  

Центральною ланкою і реалізуючим механізмом економічного саморозвитку 
територіальних громад є створення системи фінансування, що функціонує в інтересах 
населення територіальної громади. 

Однак, досвід багатьох держав, які проходили шлях децентралізації свідчить про 
таку залежність – зниження рівня централізації повноважень та фінансових ресурсів на 
державному рівні не дозволяє здійснювати їх перерозподіл між регіонами на тому ж 
рівні, що часто має негативним наслідком посилення територіальної диференціації в 
державі. Тобто сучасна реформа місцевого самоврядування та передача повноважень на 
місцевий рівень має супроводжуватись реалізацією виваженої політики щодо 
інтегрування країни та недопущення зростання внутрішньодержавних та 
внутрішньорегіональних асиметрій. 

На сучасному етапі в Україні першочерговим завданням є збереження унітарного 
державного устрою України з одночасною децентралізацією – важливою складовою 
оптимізації системи органів державної влади і місцевого самоврядування. Отже, 
визначальними в умовах демократизації українського суспільства, європейської 
інтеграції є його реалізація відповідно до існуючих міжнародних стандартів і потреб 
людини, трансформація системи влади і територіальної організації. Надмірне 
посилення центральної влади – шлях до централізму, а результатом безмежної 
самостійності регіонів можуть стати сепаратизм, руйнування державності. Звідси 
завданням для науки і практики є пошук і забезпечення таких механізмів, які 
підтримували б оптимальне співвідношення між різними рівнями влади, забезпечували 
територіальну цілісність, єдність держави і прагнення регіонів реалізувати власний 
потенціал, надавати відповідні послуги населенню та максимально ефективно 
реалізовувати стратегії регіонального розвитку. 

Діяльність регіональних органів влади що регулювання територіальних 
нерівностей можна розподілити на дві частини. Насамперед, це діяльність, що 
стосується організації взаємодії органів регіональної влади та органів місцевого 
самоврядування. Розмежування повноважень між органами влади національного рівня, 
органами регіональної влади і органів місцевого самоврядування детермінує правові, 
фінансові, організаційні можливості, якими володіють органи влади відповідного рівня 
в регулюванні умов життя територіальних громад. Друга складова діяльності 
регіональних органів влади стосується перерозподілу фінансових ресурсів між 
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територіальними громадами, використання в цих цілях спеціальних фондів підтримки 
та розвитку адміністративно-територіальних одиниць.  

Серед інструментів регулювання внутрішньорегіонального розвитку є 
інструменти впливу на робочу силу (працю) або на капітал. Регулювання регіонального 
ринку праці в умовах ринкової економіки – одне з центральних завдань регіональних 
органів влади. Воно може здійснюватися або шляхом впливу на процеси міграції 
робочої сили, її навчання та перекваліфікацію відповідно до потреб ринку праці, або 
через вплив на капітал шляхом спрямування інвестицій на територію підтримки 
конкретних підприємств, розташованих у ареалах допомоги. Відомий регіоналіст А.Н. 
Швецов зауважує з цього приводу, що: «... поряд з прямою державною підтримкою, 
адресатом якої є безпосередньо органи місцевого самоврядування (їх місцеві бюджети), 
територіальні громади в ряді випадків можуть отримувати і непрямі ефекти від надання 
державної допомоги розташованим на їх території конкретним промисловим 
підприємствам» [3]. Історично регіональна політика формувалася таким чином, що на 
перших етапах її становлення уряди різних країн впливали на зміну якості робочої сили 
(кваліфікацію, спеціальність, освіта та ін.) і внутрішньорегіональну міграцію, 
одночасно впливаючи на конкурентоспроможність окремих фірм. Пізніше з'явилися 
більш складні методи – спільний вплив на зовнішні умови життя та підприємництва в 
ареалах, які вимагали значно більших державних витрат. 

У практиці територіального управління України адресна підтримка окремих 
підприємств і виробництв на території отримала значно більшого поширення в 
порівнянні з формуванням комплексних програм розвитку макрорегіонів чи окремих 
територій. У науковій літературі висловлюються думки про те, що в принципі сучасний 
арсенал методів регіональної політики в Україні, який використовують державні та 
регіональні органи влади, вкрай малий. «Він складається переважно із успадкованих від 
колишнього економічного механізму важелів управління контрольного типу, 
насамперед фінансовій безоплатній підтримці підприємств, що перебувають у 
державній власності. Без державної підтримки у вигляді цільових стимулів, податкових 
пільг та іншого формується сектор приватного підприємництва, що знижує його 
ефективність і веде до зростання регіональних відмінностей» [44]. З цим твердженням 
не можна повністю погодитися, оскільки, на наш погляд, спектр заходів стимулювання 
розвитку економіки депресивних ареалів, в тому числі і на рівні регіону, досить 
широкий. Інша справа, що серйозні бюджетні обмеження не дозволяють 
використовувати їх повною мірою.  

Проаналізовані вище методологічні підходи слугували основою для розробки 
моделі політики регіонального розвитку. В умовах становлення ринкового механізму 
господарювання до неї повинні пред'являтися нові вимоги, головним чином, функція 
вирівнювання умов життя внутрішньорегіональних територіальних громад повинна 
бути доповнена стимулюючої функцією, яка передбачає поступову відмову 
проблемних територій від допомоги, що надається державною та регіональною владою. 
Іншими словами, традиційні для регіональної політики завдання підтримки кризових 
територій повинні поєднуватися із завданнями економічного зростання. В іншому 
випадку окремі територіальні громади можуть набути рис «утриманства» і не мати 
мотивації до саморозвитку. 

З урахуванням сказаного сформулюємо низку принципів формування політики 
регіонального розвитку: 

 1. Економічної доцільності, що передбачає: 
- поєднання політики регіонального вирівнювання з політикою стимулювання 

економічного зростання територіальних утворень;  
- зниження диференціації у розвитку внутрішньорегіональних адміністративних 

одиниць слід розглядати як довготривалий у часі процес;  
- вирішення стратегічних завдань зниження дефіцитності муніципальних 
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бюджетів і забезпечення економічного зростання;  
- стимулювання ефективного використання власного соціально-економічного 

потенціалу територіальних громад шляхом налагодження інституційного партнерства - 
спільного фінансування в певних пропорціях заходів і програм з регіонального 
бюджету та місцевого бюджету територіальної громади. 

2. Взаємовигідність територіальної політики для регіону в цілому і 
територіальних громад, що дозволяє досягти консенсусу інтересів. 

3. Пріоритету інтересів розвитку регіону в цілому перед інтересами окремих 
територіальних громад, що передбачає:  

- орієнтацію механізму внутрішнього перерозподілу ресурсів на розв'язання 
загальнорегіональних завдань (інтенсифікацію процесів взаємопов'язаного розвитку 
міста і села, збільшення соціального потенціалу центрів систем розселення тощо);  

- пріоритетний розвиток внутрішньорегіональних територій, що мають 
стратегічне значення для регіону в цілому і є джерелами його розвитку. 

 4. Пріоритету стратегічних інтересів розвитку регіону перед поточними, що 
полягає в розумному компромісі у використанні коштів, спрямованих на досягнення 
поточних цілей політики розвитку регіону (внутрішньорегіонального вирівнювання 
умов життєдіяльності різних територіальних груп) і вирішення перспективних завдань 
соціально-економічного розвитку регіону. 

5. Принцип активної внутрішньорегіональної територіальної політики, що 
передбачає:  

- раціональне формування доходів за рівнями бюджетної системи на користь 
місцевих бюджетів;  

- використання, поряд з бюджетними, і позабюджетних інструментів 
згладжування територіальних відмінностей;  

- відмова від використання регіонального бюджету в якості «пасивного 
інструменту» розподілу коштів під наперед задані норми фінансових витрат;  

- розгляд бюджету як інструменту впливу і регулювання територіальних аспектів 
розвитку регіону за допомогою використання ефективних методів управління 
бюджетним процесом. 

Висновки. Виконані дослідження показують, що нівелювання проявів 
внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації слід розглядати 
важливим завданням політики регіонального розвитку. При цьому саме цей чинник має 
як для розвитку регіону загалом, так і окремих адміністративно-територіальних 
утворень  повинен враховуватись при реалізації реформ, спрямованих на активізацію 
саморозвитку територіальних громад, реформування системи територіальної організації 
влади, вдосконалення управління територіальним розвитком. При цьому  регулювання 
процесів територіального розвитку є довготривалим процесом, який охоплює різні 
напрями державної діяльності та передбачає координацію зусиль глави держави, 
органів законодавчої і виконавчої гілок влади, регіональні та територіальні громади.  
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ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ТА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
В статті визначено проблеми та шляхи вдосконалення логістичної системи інноваційного розвитку 

економіки Карпатського регіону в умовах євроінтеграції. Розглянуто основні приклади функціонування 

системи та охарактеризовано її об’єкти. Встановлено, що проблема вдосконалення державного 

регулювання логістичної системи призводить до практичної неможливості реалізації концесійних 

проектів у транспортній сфері України, що впливає на об’єкти та систему загалом. Важливим у цьому 

контексті є запозичення досвіду країн Євросоюзу, який досить чітко демонструє, що концесійний шлях є 

ефективним варіантом швидкого удосконалення транспортної інфраструктури та має особливе 

міжнародне значення у багатьох країнах. 

Ключові слова: логістична система, інноваційний розвиток економіки, Карпатський регіон, 

євроінтеграція. 

 

Tsenkler N. 

 

LOGISTICS SYSTEM AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

CARPATHIAN REGION IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION 

 
The problems and ways to improve the logistics system of innovative economic development of the 

Carpathian region in the conditions of European integration in the article were defined. The main examples of 

the system were described and its objects were characterized. The problem of improving the state regulation of 

the logistics system results in the practical impossibility of the realization of concession projects in the transport 

sector of Ukraine that affect the objects and the system as a whole was founded. Important in this context, 

borrowing the experience of countries of the European Union, which is quite clearly shows that the way the 

concession option is effective rapid improvement of transport infrastructure and has a special international 

significance in many countries. 

Keywords: logistic system, innovative economy development, Carpathian region, European integration. 

 

Ценклер Н.И. 

 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 
 

В статье определены проблемы и пути совершенствования логистической системы 

инновационного развития экономики Карпатского региона в условиях евроинтеграции. Рассмотрены 

основные примеры функционирования системы и охарактеризованы ее объекты. Установлено, что 

проблема совершенствования государственного регулирования логистической системы приводит к 

практической невозможности реализации концессионных проектов в транспортной сфере Украины, что 

влияет на объекты и систему в целом. Важным в этом контексте заимствования опыта стран Евросоюза, 

который достаточно четко демонстрирует, что концессионный путь является эффективным вариантом 

быстрого совершенствования транспортной инфраструктуры и имеет особое международное значение во 

многих странах. 

Ключевые слова: логистическая система, инновационное развитие экономики, Карпатский 

регион, евроинтеграция. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Незважаючи на поширення інформаційних 

технологій, роль простору в економіці залишається усе ще дуже значною, насамперед, 

у зв’язку із необхідністю переміщення товарів та людей за посередництвом 

транспортних магістралей. Однак, на сучасному етапі просте переміщення товарів чи 
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осіб у заданому напрямі через визначену відстань уже не задовольняє зростаючого 

попиту на швидкі та якісні транспортні послуги. Отже, зростає роль логістики як 

комплексу послуг щодо забезпечення оптимальної якості транспортування товарів. 

Сучасна логістика передбачає не лише перевезення та зберігання вантажів, а й надання 

цілого комплексу додаткових послуг, пов’язаних як із митним оформленням товарів, 

так і з орендою офісних приміщень, обслуговуванням транспорту, мереж зв’язку та ін. 

Фактично, у сучасному розумінні логістичні центри перетворюються у центри 

інновацій, адже більшість технологій, що використовуються такими суб’єктами 

економічної діяльності, є новими та прогресивними, а інфраструктура, що 

розбудовується навколо, має виражене інноваційне спрямування. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Дослідженням проблем інноваційного розвитку Карпатського регіону та логістичних 

процесів в ньому займалися такі вчені, як Долішній М., Кузьменко О., Лозинець О., 

Лендєл М., Мікула Н., Павліха Н. та ін. Та питання логістичної системи інноваційного 

розвитку економіки Карпатського регіону в умовах євроінтеграції є слабко висвітленим 

в вітчизняній науковій літературі. 

Цілі статті. Метою статті є аналіз та визначення ролі логістичної системи для 

інноваційного розвитку економіки Карпатського регіону в умовах євроінтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Як зазначає О. Лозинець, структура логістичної 

системи України складається з п’яти рівнів взаємодії: 

1) взаємодія об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури (термінальні та 

вантажні комплекси, складські господарства, підприємства різних видів транспорту і 

транспортно-логістичного сервісу тощо); 

2) транспортно-логістичні центри місцевого, регіонального та міжнародного 

значення; 

3) регіональні транспортно-логістичні системи; 

4) транспортно-логістичні кластери; 

5) інтегрована транспортно-логістична система України (підсистема економічної 

системи країни та міжнародних транспортно-логістичних систем); на сьогодні саме тут 

існують критичні проблеми впровадження [1]. 

Формування логістичної мережі України відповідно до європейських стандартів 

здійснюється як зусиллями державних структур, так і приватними підприємствами. 

Із 2011 року розпочало свою діяльність Державне підприємство «Український 

транспортно-логістичний центр» [2]. Основними його завданнями та функціями є 

оптимізація вантажних перевезень в Україні, організація перевезень вантажів у вагонах 

державних вагонних компаній, вдосконалення системи надання транспортних послуг, 

поліпшення їх якості, залучення додаткових вантажопотоків. Створення такого 

підприємства дозволяє змінити формат роботу з клієнтом в рамках використання 

інформаційних технологій. Тепер вантажовласникові достатньо звернутися в центр для 

укладення договору, а всі інші операції з організації перевізного процесу відбуваються 

дистанційно. Таким чином, здійснюється головний принцип роботи з клієнтом-принцип 

«єдиного вікна». 

Основними видами діяльності підприємства є:  

 надання послуг з організації перевезень вантажів; 

 організація логістичної роботи в сфері надання послуг з перевезення вантажів 
залізничним транспортом, інформаційних та додаткових послуг; 

 реалізація маркетингової стратегії і тарифної політики Укрзалізниці; 

 проведення договірної роботи зі споживачами транспортних послуг; 

 планування та узгодження перевезень встановленим порядком; 
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 забезпечення проведення розрахунків з клієнтами на підставі договорів про 
надання послуг, пов’язаних з перевезеннями вантажів; 

 надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні вантажів; 

 організація інформаційного супроводу перевезень; 

 організація перевезень вантажів залізничним транспортом при взаємодії з 
іншими видами транспорту [2]. 

Враховуючи державну підтримку, ДП «Український транспортно-логістичний 

центр» має, звичайно, переваги перед приватними підприємствами, що надають 

логістичні послуги, однак конкуренція на цьому ринку, зокрема в Карпатському регіоні 

є досить суттєвою. 

Поряд із тим, що в регіоні активно розвиваються національні логістичні мережі – 

такі як «Делівері-авто», «Автолюкс», «Інтайм», «Нова пошта» та ін., формуються також 

потужні логістичні центри, насамперед, на прикордонних територіях. 

У м. Городок (Львівська область) у 2010 році відкрили логістичний центр 

«Західресурс» вартістю 60 млн. грн. Територія комплексу 40 га, з яких 1440 кв. м. 

займають адміністративні приміщення. Також на території комплексу розміщено 

підрозділ митниці. За інформацією власника «Західресурсу» Сергія Бадяка загальні 

інвестиції в проект складуть 60 млн. грн., термін окупності становить 5 років. У 

майбутньому компанія планує розбудувати комплекс на площі 220 га, загальний 

кошторис цього проекту 2,640 млрд. грн. [3]. 

Великий логістичний центр «Карпати-Логістик» (площею 30 тис. м. кв.) діє у с. 

Малехові біля м. Львова. Основними напрямками його діяльності є: 

• увесь спектр складських послуг; 

• оренда складських та офісних приміщень у відповідності до потреб клієнтів; 

• повний спектр митно-брокерських послуг; 

• зберігання під митним контролем на складі тимчасового зберігання; 

• сприяння в організації експортно-імпортних операцій і тимчасового ввезення 

товарів; 

• послуги з обслуговування поштових відправлень на власному місці 

міжнародного поштового обміну; 

• інші види складських та логістичних послуг відповідно до індивідуальних 

потреб клієнтів [4]. 

Поруч зі складським комплексом розташовується офісний центр загальною 

площею 5000 кв. м. Безпосередньо в офісному центрі розташовано приміщення 

митниці, що в свою чергу дозволяє клієнтам логістичного центру вести діяльність, що 

передбачає зовнішньоекономічні зв’язки. 

Активно використовуються можливості для розбудови сучасних логістичних 

центрів і на території Закарпатської області, однак більшість із них наразі перебуває на 

стадії проектів. 

Наявної логістичної інфраструктури, звичайно, недостатньо для забезпечення 

зростаючого попиту у швидких та якісних транспортних перевезеннях, особливо з 

огляду на євроінтеграційні перспективи. Однак уже і в наявному обсязі транспортно-

логістичні послуги посідають провідне місце у невиробничій сфері регіону на прикладі 

Львівської області (рис. 1) 
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Рис. 1. Структура обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності у 

Львівській області у 2014 році* 
*Складено за [5] 

 

Як показує аналіз структури вантажообороту, у Львівській області за останні роки 

зростає частка автомобільного транспорту у вантажних перевезеннях (рис. 2). Подібна 

ситуація характерна і для пасажирообороту (рис. 3), однак тут автомобільний 

транспорт хоча і займає провідне місце, однак його частка із 2005 року навпаки дещо 

зменшилась. Власне зростання за останні 10 років частки автомобільного транспорту у 

структурі вантажоперевезень у регіоні є яскравим прикладом підвищення ролі 

логістичної мережі у рамках міжнародних транспортних коридорів, адже більшість 

імпорту товарів з країн Євросоюзу завозиться у Карпатський регіон автомобільним 

транспортом . 

 

 
Рис. 2. Структура вантажообороту у Львівській області у 2005-2014 рр.* 
*Складено за [5] 

 

Розглядаючи індекси обсягів пасажиро- та вантажообороту у Львівській області за 

більш тривалий часовий період можемо помітити, окрім суттєвого падіння 

вантажообороту, пов’язаного із світовою економічною кризою у 2009 році, також дещо 

відмінні тенденції пасажиро- та вантажообороту за останні 5 років (рис. 4). Зокрема, 

пасажирооборот у регіоні із 2008 року постійно знижується, у той час як 

вантажооборот із 2009 року (за винятком 2013 року) стабільно зростає. 

Стабільне покращення стану головних автомобільних шляхів поряд із 

можливістю введення безвізового режиму з країнами Євросоюзу ймовірно в найближчі 

роки сприятиме підвищенню як пасажиро-, так і вантажообороту в регіоні та створить 

можливості для побудови нових логістичних центрів на прикордонних територіях. 
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Рис. 3. Структура пасажирообороту у Львівській області у 2005-2014 рр.* 
*Складено за [5] 

 

 
Рис. 4. Індекси обсягів пасажирообороту та вантажообороту у Львівській області 

у 2001-2014 рр. (у % до 2000 р.)* 
*Складено за [5] 

 
Безумовно, важливою проблемою логістики як в Україні загалом, так і в 

Карпатському регіоні зокрема, є все ще неналежна якість великої частини 
транспортних шляхів, насамперед автомобільних. Адже навіть найсучасніший 
логістичний центр не може забезпечити швидку та якісну доставку вантажів без участі 
організацій, що відповідають за стан автомобільних доріг у регіоні. Із метою вирішення 
цієї проблеми можна використовувати різні шляхи. Один із них – це повне державне 
фінансування програм покращення автомобільної транспортної інфраструктури. 
Очевидно, що в сучасних умовах розвитку української економіки цей шлях мало 
реальний. Водночас, як свідчать приклади навіть економічно розвинутих країн, інший 
шлях – концесійний є популярним та ефективним способом вирішення проблем 
суттєвого покращення стану автомобільних транспортних магістралей у державі. 

Зокрема, питання концесії на новозбудовані автошляхи розглядалося 
неодноразово Міністерством інфраструктури України. Концесія мала б полягати у 
фінансуванні будівництва платної автомагістралі суб’єктом підприємницької 
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діяльності, який одержав таке право на відкритому конкурсі. У результаті концесіонер 
отримав би право на одержання прибутку від експлуатації цієї автомагістралі. 

Однак, відповідно до українського законодавства такий прибуток не може 
перевищувати 10% [6]. Також існують правові обмеження на відшкодування 
матеріальних збитків концесіонеру у випадку недоотримання прибутку внаслідок 
зниження транспортних потоків. Подібні проблеми концесійного шляху побудови 
автомагістралей були виявлені, зокрема, під час проектування та будівництва 
автодороги Львів-Краковець. Конкурс оголошений для концесії не приніс результатів, 
оскільки пропозиції учасників не відповідали вимогам українських нормативно-
правових актів.  

Однією із ознак сучасного етапу розвитку невиробничої сфери регіону є 
виникнення та поширення великих багатофункціональних торговельно-розважальних 
центрів. Подібні заклади концентрують в собі як торговельні потужності, так і низку 
закладів, що організовують дозвілля населення та туристів. 

У сучасних умовах, особливо у найбільш туристично привабливих регіонах, 
торговельно-розважальні центри формують імідж та структуру територій, фокусуючи 
на собі транспортні потоки та акумулюючи інтелектуальні, творчі й комунікативні 
можливості населення, насамперед великих міст. Незважаючи на те, що основу таких 
закладів становлять торговельні підприємства, їхня основна функція – це все-таки 
організація дозвілля. Поряд із тим, що рівень доходів більшої частини населення 
України все ще невисокий, саме шопінг є одним із популярних способів проведення 
вільного часу і передбачає не тільки купівлю товарів, але й їх вибір, який не завжди 
може завершитися результативно, однак задовольняє рекреаційні, пізнавальні та інші 
особистісні інтереси. 

Найбільша концентрація торговельно-розважальних центрів характерна для 
головного економічного центру Карпатського регіону – Львова. Окрім мережі вже 
наявних 22 поліфункціональних центрів торгівлі та дозвілля, у 2013-2015 рр. велося 
будівництво ще 9 торговельно-розважальних центрів загальною площею 220 тисяч 
квадратних метрів. Станом на кінець 2015 року уже функціонує ТРК «Форум-Львів» 
площею 69 тисяч квадратних метрів та кілька менших торгових центрів у різних 
районах міста. 

Найбільший торгово-розважальний центр «Victoria Gardens» мають намір 
відкрити на вулиці Кульпарківській-Науковій (96 тисяч квадратних метрів). Його 
спорудження стартувало 2008 року. Замовником виступає ТзОВ «Фенікс-Капітал». 
Інвестором об’єкта на початку цих робіт була Торгова Компанія «Інтермаркет». Проте 
через кризовий фінансовий стан компанії-інвестора цей проект заморозили. І тільки 
влітку поточного року компанія заявила, що знайшла інвестора і будівництво 
триватиме далі [7]. 

Варто зауважити, що розвиток Львова як великого торговельного, логістичного та 
туристичного центру, на сучасному етапі стикається із загрозами фінансово-кредитного 
характеру, які притаманні зараз і для інших регіонів України.  

Зокрема, Міжнародне рейтингове агентство «Standard & poor's Ratings» у 2015 
році підтвердило кредитний рейтинг Львова на рівні «ССС-» з негативними 
прогнозами. Як зазначається в повідомленні агентства, місто не має муніципальних 
боргів, що підлягають реструктуризації. Однак доступ до фінансових ресурсів для 
Львова залишається утрудненим, що може негативно позначитися на здатності міста 
обслуговувати свої поточні боргові зобов’язання в найближчі шість місяців. Цей 
фактор зумовлює негативний прогноз за рейтингами. Варто зауважити, що у цьому ж 
році «Standard & poor's Ratings» знизило довгостроковий суверенний рейтинг України в 
іноземній валюті до «СС» з «ССС-» і підтвердило довгостроковий рейтинг країни в 
національній валюті на рівні «ССС+» на тлі планів з реструктуризації зовнішнього 
боргу [8]. 
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Яскравим прикладом децентралізації у розміщенні торговельно-розважальних 
центрів Карпатського регіону є найбільший у Закарпатській області ТРЦ «Щодня» [9], 
що розташований, не в обласному центрі, а у м. Мукачево. 

Очевидно, що функціонування великих торговельно-розважальних комплексів 
напряму залежить від рівня споживчого попиту місцевого населення. Оскільки все ж 
таки основною функцією таких закладів є торговельна, розташування їх переважно 
пов’язане із проходженням інтенсивних транспортних потоків, насамперед 
пасажирських. Із урахуванням того, що більшість областей Карпатського регіону 
розташовані на перетині міжнародних транспортних шляхів, а також мають хорошу 
перспективу зростання інтенсивності туристичних потоків, очевидно, що формування 
поліфункціональних торговельно-розважальних центрів різного розміру на основі 
наявної транспортної мережі є перспективним напрямом трансформації торговельної 
сфери регіону і сфери послуг загалом. 

Наявна концентрація транспортних та фінансових потоків у великих торговельно-
розважальних центрах відіграє інколи й деструктивну роль у розвитку соціальної та 
торговельної сфери прилеглих територій. Відповідно, навколо таких великих центрів 
формується так звана «мертва зона», де практично відсутні інші торговельні та 
розважальні заклади. Хоча поширеною є інша ситуація, яка полягає у поєднанні кількох 
торговельно-розважальних центрів на одній території, які не завжди конкурують між 
собою.  

Водночас, якщо розглядати проблему розвитку торговельно-розважальних 
центрів у Карпатському регіоні загалом, можемо помітити, що насправді їх 
просторовий розвиток перебуває ще на зародковому етапі, адже власне концентрація 
таких закладів характерна лише для обласних центрів регіону та деяких інших великих 
міст. Очевидно, що вирішальним фактором у розміщенні торговельно-розважальних 
центрів є концентрація значної кількості населення із платоспроможним попитом, а 
орієнтація на туристів виявляється лише фрагментарно. 

Висновки. Отже, розвиток та вирішення проблем логістичної системи в 
інноваційному розвитку економіки Карпатського регіону є вкрай важливою для 
процесів євроінтеграції. Проблема вдосконалення державного регулювання у цій сфері 
призводить до практичної неможливості реалізації концесійних проектів у 
транспортній сфері України, що впливає на об’єкти та логістичну систему загалом. 
Важливим у цьому контексті є запозичення досвіду країн Євросоюзу, який досить чітко 
демонструє, що концесійний шлях є ефективним варіантом швидкого удосконалення 
транспортної інфраструктури та має виняткове міжнародне значення у багатьох 
країнах. 
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СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК У КОНТЕКСІ СИСТЕМНОЇ 

ПАРАДИГМИ 

 
В статті здійснено дослідження змісту та сутності сталого розвитку в контексті системної 

парадигми. Доведено первісну роль протиріччя між оточуючим середовищем та цілісністю системи 

(іманентними властивостями)  в забезпеченні процесів  розвитку. Визначено, що сталий розвиток це 

поєднання цілісності розвитку та певного фундаментального класу стійкості. Обґрунтовано доцільність 

розуміння сталого розвитку як властивості системи зберігати ознаки цілісності завдяки певним 

обставинам відносно змін у результаті розв’язання протирічь обумовлених відповідними чинниками. 

Ключові слова: сталий розвиток, системна парадигма, цілісність системи, протиріччя, клас 

стійкості.  
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T SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE SYSTEM PARADIGM 

CONTEXT 

 
The article investigates the concept and nature of sustainable development in the system paradigm 

context. Initial role of the contradiction between the environment and the system integrity (intrinsic properties) 

in the process development software is proved. Sustainable development as a combination of the integrity and 

development of a certain fundamental class resistance is defined. The expediency of sustainable development 

understanding as system properties to preserve the integrity of the signs due to certain circumstances in respect 

of changes as a result of conflict resolution, due to relevant factors is validated. 

Keywords: sustainable development, systemic paradigm, the system integrity, the contradictions, the 

class stability. 
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УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОЙ 

ПАРАДИГМЫ 

 
В статье проведено исследование содержания и сущности устойчивого развития в контексте 

системной парадигмы. Доказано первоначальную роль противоречия между окружающей средой и 

целостностью системы (имманентными свойствами) в обеспечении процессов развития. Определено, что 

устойчивое развитие это сочетание целостности развития и определенного фундаментального класса 

устойчивости. Обоснована целесообразность понимания устойчивого развития как свойства системы 

сохранять признаки целостности благодаря определенным обстоятельствам в отношении изменений в 

результате разрешения противоречий, обусловленных соответствующими факторами. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, системная парадигма, целостность системы, 

противоречия, класс устойчивости.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Розвиток світової соціально-економічної 

системи в сучасних умовах супроводжується загостренням сукупності 

взаємопов’язаних проблем. Існуюча система суспільного виробництва має здебільше 

споживацьку орієнтацію, що є потужним драйвером глобальної нестійкості. 

Розвиток технологій забезпечив суспільству можливість задовольняти базові 

життєві потреби та створювати прийнятні життєві стандарти для всього людства. Але 
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нарощування особистого (демонстративного) споживання залишається підґрунтям 

виробничої активності, а ринкова система з приматом людського егоїзму  є основною 

формою суспільного устрою. Економічне зростання спрямоване на максимальне 

задоволення споживчих запитів супроводжується зростанням споживання ресурсів, що 

в свою чергу посилює антропогенний тиск на природне середовище. Неконтрольоване 

споживання невідтворюваних та обмежених ресурсів знищує основи існування 

майбутніх поколінь [1, 2]. Відсутність скоординованих дій спрямованих на подолання 

сформованих у ХХ сторіччі тенденцій та підвищення тику на оточуюче середовище 

може підвести цивілізацію до межі після якої процеси руйнування стануть 

незворотними. 

Індустріальний характер глобальної (світової) соціально-економічної системи 

передбачає переважно техногенний тип розвитку. І навіть у постіндустріальних 

господарствах природомісткий тип відтворення займає значне місце. Досить висока 

ефективність такої моделі розвитку потенційно може забезпечити надвисокий рівень 

життя та якість споживання, але фактично глобальні соціальні проблеми не розв’язані. 

Швидкі темпи економічного зростання супроводжувалися  зростанням диференціації у 

рівнях добробуту як окремих людей, так і цілих країн. Загострення проблем пов’язаних 

з техногенним характером розвитку цивілізації обумовили необхідність формування 

нової парадигми розвитку світової соціально-економічної системи. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Безсумнівно, що системні коріння ідеї гармонічного взаємозв’язку людського 

суспільства та природи лежить в теорії ноосфери. Академік В. Вернадський розглядав 

ноосферу як системну основу взаємодії людини та оточуючого середовища. 

Взаємозв'язок усіх структурних складових ноосфери – людства, суспільних систем, 

наукових знань, техніки й технологій в єдності з біосферою є основою її стійкого 

існування й розвитку [2, c. 6]. Значний доробок в розвиток методологічного базису 

теорії ноосфери був привнесений українським вченим С. Подолинським. В його роботі 

«Праця людини та її відношення до розподілу енергії» була запропонована концепція 

соціальної енергетики: поєднання сонячної енергії, природних ресурсів з соціальним та 

економічним життям людини [3].   

Суттєвий внесок в формування нової парадигми розвитку  - так званої концепції 

«сталого розвитку» внесли дослідження в межах Римського клубу заснованого 

А. Печчеї у 1968 році. Перші напрацювання з питань зв’язку природних та економічних 

чинників були представлені Римському клубу американськими дослідниками 

Дж. Форестером та Д. Медоузом [4]. Теоретичні та практичні аспекти проблем сталого 

розвитку знайшли своє відображення і у роботах вітчизняних дослідників: 

Д. Зеркалова [5], М. Хвесика й Е. Лібанової [6, 12], О. Новікової [7] та ін. Разом з тим, 

існують певні методологічні прогалини у системному уявленні дефініції сталий 

економічний розвиток.  
Цілі статті. Основною метою статті є дослідження змісту та сутності сталого 

розвитку в контексті системної парадигми. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Концепція сталого розвитку базується на двох 

дефініціях  - сталість та розвиток. Дослідниками запропоноване велике розмаїття 

визначень відповідних термінів – від суто філософських до обумовлених специфікою 

предметної галузі. Кожен з дослідників у своїх визначення приділяє увагу лише певним 

аспектам, що обумовлює методологічні розбіжності  при проведенні наукового 

дослідження.  Вважаємо, що конкретизація поняття «сталого розвитку соціально-

економічних систем» слід ґрунтувати на результатах загальнонаукового та 

філософського аналізу.  
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Категорію розвитку слід розглядати як фундаментальну характеристику існування 

будь-яких систем. Розвитку як формі буття та онтологічній категорії, спрямованої на 

ідентифікацію існування об’єктів дійсності, присвячена досить значна кількість робіт 

[8, 9, 10]. Результати критичної обробки наявних напрацювань з цього питання та 

примат системної парадигми цього дослідження обумовлюють наше розуміння 

розвитку як цілісного процесу. Цілісність характеризує  розвиток з точки зору його 

просторової організованості та структурності. Разом з тим, неможна заперечувати 

процесуальний характер розвитку – механізм та його обумовленість.  

По-перше, цілісність розвитку розкривається за законом переходу кількісних змін 

у якісні (кількісне накопичення змін в системі взаємодії з оточуючим середовищем 

обумовлює якісні зміни стану). Якщо система є цілісним утворенням, то розвиток 

неможливо розглядати як зміну стану системи. Це перед за все зміна взаємодії з 

іншими системами або оточуючим середовищем. З процесної точки зору зовнішнє 

середовище або інша система є зовнішньою умовою або приводом змін. Причина ж – 

взаємодія зовнішнього приводу та іманентних властивостей аналізованої системи. 

По-друге, цілісність розвитку може розглядатися як якісна зміна структури 

системи. Процес розвитку це зміна взаємозв’язків між елементами, якісні зміни в 

структурі. На відміну від попередньої позиції розвиток є внутрішнім процесом не 

пов’язаним з зовнішніми кількісними змінами у взаємовідносинах з зовнішнім 

середовищем. Процесна детермінація може обумовлюватися певним привілейованим 

елементом системи, а розвиток як результат його взаємодії з іншими елементами. 

Також причиною може стати певна комбінація взаємодій елементів системи, яка 

обумовлює розвиток системи як цілісного утворення та викликає зміни у структурі та 

зовнішніх властивостях.  

По-трете, цілісність розвитку пов’язується з якісними змінами не тільки 

структури системи (взаємозв’язків), але й складових елементів. Саме зміна елементів 

виступає чинником зміни властивостей системи. В цьому полягає самодетермінація 

системи – результат множинної взаємної детермінації усіх структурних елементів. Як 

зазначає проф. С. Комаров, розвиток цілісності є causa sui, причина самої себе 

[8, c. 111]. Сам процес детермінації виступає як наслідок змін функціональних звязків 

через наявні внутрішні іманентні протиріччя. 

По-четверте, дослідниками визначається можливість цілісності саморозвитку. Ця 

теза передбачає розуміння внутрішнього системного ефекту як наслідку саморефлексії 

[9, с. 487], а процес розвитку має певну ціль та спрямованість. Процесуальність у цьому 

варіанті знаходить свій прояв у множинній детермінації, і як зазначає професор 

Л. Петрушенко, кожен рівень детермінації формує нову цілісність об’єкту розвитку 

[10, с. 29]. На першому рівні протиріччя системи з одним зі своїх відносно самостійних 

елементів обумовлює зміни у функціонуванні, спрямовані на самозміну. На другому 

етапі диференціація звязків формує нову цілісність. Третій та четвертий етапи 

характеризуються виникненням нових механізмів самодетермінації та взаємодії з 

оточуючим середовищем. 

Наголошуємо, що в основі процесу розвитку міститься протиріччя. Як 

зазначалося у наших попередніх роботах проявом цілісності є обмеженість системи: 

чим більше система відрізняється від середовища (обмежена від нього), тим більш 

цілісною та відповідно індивідуальною вона є [8]. Отже, протиріччя між оточуючим 

середовищем та цілісністю системи (іманентними властивостями)  є драйвером 

розвитку. У процесі детермінації та самодетермінації протиріччя виникає між 

цілісністю та певним внутрішнім елементом (комплексом звязків елемента та 

структурою системи як комплексу звязків). Самодетермінація, як етап множинної 

детермінації, також вказує на першопричину протирічь. Таким чином, розвиток слід 
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розуміти як властивість системи «С» зберігати ознаки «О» цілісності у результаті 

розв’язання протирічь обумовлених чинниками «Ч».  

На перший погляд, поняття «сталий розвиток» містить у собі протиріччя 

незмінності (сталості) та розвитку (руху) сутнісних параметрів системи. В будь-якому 

випадку це потребує  додаткового аналізу. Дослідження концепції «сталого розвитку» 

супроводжуються використанням науковцями  досить значної кількості споріднених 

дефініцій: «сталість», «стійкість», «стабільність», «збалансованість», 

«врівноваженість» та ін. Разом з тим, існує розповсюджена точка зору, що ці терміни не 

є еквівалентними, а знаходяться у певних відносинах один з одним. Наприклад, в 

дослідженні під керівництвом Е. Лібанової та М. Хвесика зазначається, що 

найважливішими показниками сталого розвитку є стійкість та стабільність: стійкість 

(пружна стійкість) вказує на спроможність еколого-економічної системи повертатися 

до початкового стану після зняття (елімінування) зовнішнього впливу; стабільність 

(резидентна стійкість) – здатність системи зберігати свої функціональні властивості та 

структуру під навантаженням [12, с. 13].  

У роботі проф. М. Павловського акцентується увага «сталості» розвитку системи 

в цілому та «стійкості» складових підсистем [13]. А отже, сталий розвиток відображає 

закономірності взаємодії та динаміки окремих стійких компонентів. О. Осауленко, 

підтримуючи таке розуміння «сталості», вважає обов’язковою та необхідною умовою 

сталого розвитку соціально-економічної системи «зрівноважені збалансовані зміни її 

параметрів відповідно до визначеної мети, які виключали б можливості виникнення 

сильно неврівноважених  процесів у окремих її компонентах та в системі в цілому» 

[14, с.9]. Логічним буде висновок, що сталий розвиток не вимагає кількісної 

незмінності значень параметрів системи, а тільки обмежує певну область сталості. 

Теоретично, чим більше межі цієї області (запас сталості), тим вища спроможність 

системи зберігати свій сталий розвиток. Ґрунтуючись на цій тезі, сталість може бути 

представлена тільки у контексті певних процесів (дій). У першому наближенні процес 

може вважатися сталим, якщо він може продовжуватися певний період часу. При 

зростанні ступеня вірогідності припинення дії цього процесу, його сталість у 

функціональній залежності скорочується. Таким чином, можливо сформувати гіпотезу 

щодо сталості процесу за умов його протікання у часі на вихідному (базовому) рівні. 

Отже, ідентифікація сталості повинна передбачати специфікацію системи (об’єкту) 

через її якісні та кількісні параметри  - ознаки «О». 

Незважаючи на різне змістовне наповнення розглянутих трактувань, к 

розв’язанню цієї проблеми можливо підійти з єдиних методологічних позицій 

системної парадигми. Інструментарій системного аналіз передбачає використання 

дефініції «стійкість», а отже, можливість ідентифікації сталості розвитку тільки через 

неї. Відповідно до аксіоматичних передумов загальної теорії систем підґрунтям 

стійкості слід вважати аксіому «існування». Відповідно до «Еволюціоники» 

Ю. Урманцева, феномен стійкості є фундаментальна властивість систем, що 

характеризує їх здатність до існування. Як зазначалося раніше, розвиток ідентифікує 

існування об’єктів дійсності. А отже, сформульована теза щодо несумісності «сталості» 

та «розвитку» діалектично суперечлива. 

Ю. Урманцев пропонує таке визначення: стійкість є властивість системи «С» 

зберігати ознаки «О» завдяки певним обставинам відносно змін «З» обумовлених 

чинниками «Ч» [15]. Ґрунтуючись на цій дефініції В. Артюхов, у свою чергу, 

запропонував виділення чотирьох фундаментальних класів стійкості, реалізація яких 

залежить від системоутворюючих атрибутів [16, с.99 - 101]: 

1) {Ч} = , {З} =  - уявна стійкість: незмінність ознак системи обумовлюється 

автоматично через незмінність параметрів середовища або самої системи; 
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2) {Ч}  , {З} =  - інерційна (буферна стійкість): на систему діють внутрішні 

або зовнішні чинники, але вони не викликають змін ознак. Мається на увазі, що 

потужність впливу на систему набагато менше певного граничного значення (за 

математичним змістом такий клас стійкості є «стійкістю Ляпунова»). Разом з тим, за 

умов накопичення потужності впливу чинників, система може втратити стійкість; 

3) {Ч} = , {З}   - симетрична стійкість: без будь-якого зв’язку з впливом 

зовнішніх або внутрішніх чинників певні ознаки системи зберігаються відносно 

здійснених змін. Самовідтворення системи, її цикл розвитку буде симетричним якщо 

ознаки «нового» стану системи не відрізнятимуться від «попередніх»;  

4) {Ч}  , {З}   - справжня стійкість: на систему діють зовнішні або 

внутрішні чинники, їх потужності достатньо для змін, а отже для забезпечення 

незмінності ознак потрібні необхідні внутрішні механізми (математично такий клас 

стійкості є «стійкість Лагранжа»). 

Висновки. Поєднуючи отримані результати, можливо зробити висновок, сталий 

розвиток це поєднання цілісності розвитку та певного фундаментального класу 

стійкості. Вважаємо за доцільне сформулювати  таке визначення: сталий розвиток це 

властивість системи «С» зберігати ознаки «О» цілісності завдяки певним обставинам 

відносно змін «З» у результаті розв’язання протирічь обумовлених чинниками «Ч». Для 

подальшого аналізу доцільним є використання інерційної та справжньої стійкості як 

найбільш відповідних розвитку соціально-економічних систем. Слід вказати на 

потенційне існування генетичного зв’язку між інерційною та справжньою стійкістю. 

Якщо в системі існують механізми притаманні справжній стійкості, то з посиленням 

потужності чинників збурювання з початку починають проявлятися  ознаки інерційної, 

і тільки потім ознаки справжньої стійкості.   
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КРИТЕРІЙ  ТА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН ЩОДО ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО 

ФОНДУ 
 

У відповідності до методики оцінювання ефективності регулювання земельних відносин  
досліджено окремі аспекти екологічного регулювання земельних відносин у частині охорони та 
відтворення земель водного фонду та здійснено їх нормалізацію завдяки розрахунку індивідуальних 
територіальних індексів. Інтегральна оцінка ефективності стійкості водогосподарських систем, що 
характеризує екологічне регулювання земельних відносин, передбачає застосування таких показників 
оцінки, як: рівень відтворюваності водно-ресурсного потенціалу, рівень господарської освоєності 
водного фонду, рівень техногенного навантаження на землі водного фонду. На основі методу 
таксономічного аналізу здійснено порівняльну оцінку та розглянуто динаміку ефективності екологічного 
регулювання земельних відносин за 2000, 2008 та 2013 роки. Результати розрахунку інтегрального 
територіального індексу визначають рівень ефективності екологічного регулювання земельних відносин 
щодо охорони та відтворення водогосподарських систем та групування його за порівняно низьким,  
нижчим середнього рівня, вищим середнього рівня та порівняно високим інтервалами у регіонах 
України. Визначений інтегральний показник регулювання земельних відносин вказує напрями прийняття 
раціональних управлінських рішень і масштаби змін у процесах щодо охорони та відтворення земельних 
ресурсів водного фонду у контексті екологічної складової сталого розвитку. 

Ключові слова: екологічне регулювання; оцінка; ефективність; таксономічний аналіз; землі 
водного фонду; земельні відносини. 

 
Krysak A., Herasymchuk Z. 
 
LAND RELATIONS ECOLOGICAL REGULATION CRITERIA AND ESTIMATION 

OF THE WATER FUND LANDS PRESERVATION AND RECREATION 
 

Particular aspects of land relations ecological regulation in water fund are investigated in the article 
according to the method of the efficiency estimation; its normalization is also provided thanks to the individual 
territorial indexes calculation. The integral estimation of the water fund systems efficiency provides following 
criteria: level of the water fund lands reproductive potential, level of the economic development of the water 
fund lands, level of the industrial incidence among the water fund lands. The comparative estimation and the 
efficiency dynamic of ecological land relations regulation in 2000, 2008, and 2013 are provided and reviewed by 
the author on the basis of the taxonomic analysis method. Results of the integral territorial index calculation 
define the level of the land relations regulation ecological efficiency concerning its protection and recreation, 
and its grouping according to the comparatively low, lower than average, higher than average, and comparatively 
high level of intervals in different regions of Ukraine. The particular integral indicator of land relations 
regulation points to the directions of rational management decisions and to the measure of changes in processes 
of water fund land resources protection and recreation in the context of the ecological part of the sustainable 
development. 

Keywords: ecological regulation, estimation, efficiency, taxonomic analysis, water fund lands, land 
relations. 
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КРИТЕРИЙ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ОТНОШЕНИЙ ПО ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ 

ВОДНОГО ФОНДА 
 

В соответствии с методикой оценки эффективности регулирования земельных отношений 
исследованы отдельные аспекты эффективности земельных отношений в части земель водного фонда и 
осуществлено их нормализацию благодаря расчету индивидуальных территориальных индексов. 
Интегральная оценка эффективности устойчивости водохозяйственных систем, характеризующий 
экологическое регулирование земельных отношений, предусматривает применение таких показателей 
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оценки, как: уровень восстановления водно-ресурсного потенциала, уровень хозяйственной освоенности 
водного фонда, уровень техногенной нагрузки на земли водного фонда. На основании метода 
таксономического анализа осуществлена сравнительная оценка и рассмотрена динамика эффективности 
экологического регулирования земельных отношений за 2000, 2008 и 2013 годы. Результаты расчета 
интегрального территориального индекса определяют уровень эффективности экологического 
регулирования земельных отношений по охране и восстановлению водохозяйственных систем и 
группирование его по сравнительно низким, ниже среднего уровня, выше среднего уровня и 
сравнительно высоким интервалами в регионах Украины. Определенный интегральный показатель 
регулирования земельных отношений указывает направления принятия рациональных управленческих 
решений и масштабы изменений в процессах по охране и восстановлению земельных ресурсов водного 
фонда в контексте экологической составляющей устойчивого развития. 

Ключевые слова: экологическое регулирование; оценка; эффективность; таксономический 
анализ; земли водного фонда; земельные отношения. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Екологічне регулювання земельних відносин в контексті охорони та 
відтворення земельних ресурсів водного фонду потребує кваліфікованого 
обґрунтування їх ефективності, адже даний аспект, сприяє попередженню збитків, 
завданих земельним ресурсам водного фонду внаслідок негативних екстернальних та 
інтернальних ефектів, пов’язаних з розбалансованим, виснажливим та 
екологодеструктивним їх використанням. На відміну від передових європейських країн 
в Україні сьогодні існує досить вузький набір екологічних інструментів регулювання 
земельних відносин, що звужує спектр заходів щодо відтворення та охорони земельних 
ресурсів водного фонду. Тому виникає необхідність розширення та диференціації 
інструментів регулювання ефективності земельних відносин в частині використання, 
відтворення та охорони земельно-ресурсного потенціалу водного фонду. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Провідні науковці, такі як П Борщевський [1],  З.Герасимчук [2],   Д.Добряк [3], 
Я.Коваль [4], А.Третяк [7], М.Хвесик [8], та ін., присвятили свої роботи загальним 
проблемам ефективності у природокористуванні, зокрема, Третяк А.М. зосереджується 
на екологічній ефективності управління земельних відносин, Борщевський П.П. на 
підвищенні ефективності використання відтворення і охорони земельних ресурсів 
регіону. Але в більшій мірі науковцями ведуться дослідження, що ґрунтуються на 
теоретичних підходах та методологічних засадах  земельних відносин, і таким чином 
досі не в повній мірі з аналітичної точки зору визначена інтегральна оцінка 
ефективності екологічного регулювання земельних відносин в контексті охорони та 
відтворення земельних ресурсів водного фонду та здійснений ретельний підбір 
відповідних показників. 

Цілі статті. Метою написання статті є оцінка рівня ефективності екологічного 
регулювання земельних відносин в контексті охорони та відтворення земельних 
ресурсів водного фонду, дослідити існуючі проблеми та обґрунтувати напрями їх 
вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Важливою складовою системи земельних відносин 
є відносини, що пов’язані з використанням земель водного фонду. Складність даної 
складової земельних відносин пов’язана з тим, що спостерігається значна 
територіальна асиметрія в рівнях забезпечення водними ресурсами адміністративно-
територіальних одиниць України. Виділяються регіони, що потребують осушення 
територій через їх надмірну зволоженість та регіони ризикованого землеробства, на 
яких необхідно здійснювати зрошення угідь для повноцінного залучення наявних 
земельних ресурсів у господарський оборот та їх подальшою охороною та 
відтворенням. Землі водного фонду є важливою складовою земельного фонду України і 
відіграють вагоме значення для задоволення потреб громадян та господарського 
комплексу у водних ресурсах. Землі водного фонду включають площі річок, озер та 
лиманів, ставків, водосховищ та каналів, площі земель під гідротехнічними спорудами, 
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водно-болотні угіддя, прибережні захисні смуги водоохоронних зон. Прикметною 
рисою використання і відтворення земель водного фонду є їх перебування у державній 
власності, за винятком водних об’єктів, які перебувають на балансі органів місцевого 
самоврядування, та замкнутих водних об’єктів приватної форми власності. 

На основі методики таксономічного аналізу, описаною нами у попередніх 
дослідженнях [5], здійснимо ідентифікацію найбільш детермінуючих чинників 
екологічної складової земельних ресурсів водного фонду з метою виявлення наявних 
резервів підвищення рівня ефективності регулювання земельних в розрізі регіонів 
України. Тому, в межах критерію «Ефективність екологічного регулювання стійкості 
землегосподарських систем щодо охорони та відтворення земель водного фонду» 
визначимо рівень екологічності водогосподарських систем використовуючи такі 
показники:  

- рівень відтворюваності водно-ресурсного потенціалу (відношення обсягу 
повернених вод у водні об’єкти до площі земель водного фонду); 

- рівень господарської освоєності водного фонду (відношення обсягу забору води 
на господарські потреби до площі земель водного фонду); 

- рівень техногенного навантаження на землі водного фонду (відношення обсягу 
неочищених повернених вод у водні об’єкти до площі земель водного фонду). 

Проведемо нормалізацію показників шляхом поділу їх на стимулятори і 
дестимулятори та розрахуємо індивідуальні критеріальні індекси.  

Для наочності переважної більшості показників, враховуючи часові коливання в 
системі екологічного регулювання земельних відносин використаємо статистичні 
показники 2000, 2008 та 2013 років (табл.1) та результати розрахунків зведемо у 
таблицю 2. 

Таблиця 1.  

Система показників оцінки екологічного регулювання земельних відносин * 
Регіони Значення показників 

Рівень відтворюваності водно-
ресурсного потенціалу 

млн.куб.м/тис.га 

Рівень господарської освоєності 

водного фонду , млн.куб.м/тис.га 

Рівень техногенного 
навантеження на землі водного 

фонду ,  млн.куб.м. /тис.га 

2000 
рік 

2008 рік 2013 рік 2000 рік 2008 рік 2013 рік 2000 рік 2008 рік 2013 рік 

АР Крим 2,778 1,433 1,153 9,177 7,030 7,647 2,346 1,113 0,871 

Вінницька 14,930 1,501 1,728 16,535 2,818 3,018 14,721 0,762 1,060 

Волинська 0,933 0,903 0,925 2,933 2,137 1,806 0,822 0,374 0,352 

Дніпропетровськ
а 9,604 8,403 6,787 13,297 11,616 10,096 8,760 8,313 6,195 

Донецька 41,990 36,501 30,896 58,657 51,158 46,675 35,108 30,875 25,755 

Житомирська 1,268 3,094 3,251 2,744 4,303 4,239 0,936 2,336 2,510 

Закарпатська 2,912 2,595 1,794 4,396 2,919 2,065 0,989 0,919 0,217 

Запорізька 7,955 6,065 5,260 10,425 7,671 7,254 7,932 5,966 4,950 

Івано-

Франківська 4,638 3,924 3,207 5,575 4,726 4,473 3,575 1,899 1,139 

Київська  10,072 8,236 7,646 11,922 9,819 9,092 7,147 8,126 7,244 

Кіровоградська 1,205 0,761 0,990 2,035 1,877 3,047 1,058 0,525 0,690 

Луганська 20,000 14,364 12,864 34,566 24,591 21,318 18,539 7,955 7,636 

Львівська 7,559 5,865 5,094 7,324 5,701 5,701 1,878 2,103 1,542 

Миколаївська 0,958 0,693 0,924 2,967 2,055 2,081 0,950 0,669 0,916 

Одеська 1,498 1,213 1,081 10,235 12,214 3,137 1,239 1,143 0,697 

Полтавська 1,355 1,362 1,321 1,989 1,827 1,678 0,951 0,998 1,018 

Рівненська 2,275 2,954 2,540 3,412 4,884 4,642 1,137 2,047 1,778 

Сумська 2,443 2,046 1,942 4,137 4,026 3,754 0,945 1,786 1,715 

Тернопільська 2,798 3,144 3,731 3,731 3,660 4,456 1,036 1,856 2,694 

Харківська 5,786 5,163 5,677 6,739 5,931 6,403 1,154 1,340 2,178 

Херсонська 0,293 0,209 0,172 2,680 2,509 3,412 0,210 0,144 0,114 

Хмельницька 1,701 1,235 0,686 4,899 3,801 2,837 0,685 0,594 0,071 

Черкаська 1,235 1,511 1,303 1,709 2,100 1,686 0,796 1,113 0,965 

Чернівецька 1,936 2,406 2,819 3,441 3,850 4,468 1,237 1,658 1,809 

Чернігівська  1,289 1,782 1,677 2,000 2,342 2,500 1,141 1,679 1,574 

Середне 

значення 5,976 4,695 4,219 9,101 7,423 6,699 4,612 3,452 3,028 

* Розроблено автором на основі аналізу [6].  
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Таблиця 2 

Індекси ефективності екологічного регулювання стійкості землегосподарських систем 

щодо охорони та відтворення земель водного фонду * 
Регіони Індивідуальні територіальні індекси 

Рівень відтворюваності водно-
ресурсного потенціалу, 

млн.куб.м/тис.га 

Рівень господарської 
освоєності водного фонду, 

млн.куб.м/тис.га 

Рівень техногенного 
навантеження на землі водного 

фонду,  млн.куб.м. /тис.га 

2000 

рік 

2008 

рік 

2013 рік 2000 

рік 

2008 

рік 

2013 рік 2000 

рік 

2008 

рік 

2013 рік 

АР Крим 0,465 0,305 0,273 1,008 0,947 1,141 1,966 3,102 3,478 

Вінницька 2,498 0,320 0,410 1,817 0,380 0,451 0,313 4,529 2,857 

Волинська 0,156 0,192 0,219 0,322 0,288 0,270 5,609 9,219 8,591 

Дніпропетровська 1,607 1,790 1,609 1,461 1,565 1,507 0,526 0,415 0,489 

Донецька 7,026 7,775 7,324 6,445 6,892 6,967 0,131 0,112 0,118 

Житомирська 0,212 0,659 0,771 0,302 0,580 0,633 4,929 1,478 1,206 

Закарпатська 0,487 0,553 0,425 0,483 0,393 0,308 4,663 3,756 13,927 

Запорізька 1,331 1,292 1,247 1,145 1,033 1,083 0,581 0,579 0,612 

Івано-Франківська 0,776 0,836 0,760 0,613 0,637 0,668 1,290 1,818 2,658 

Київська  1,685 1,754 1,812 1,310 1,323 1,357 0,645 0,425 0,418 

Кіровоградська 0,202 0,162 0,235 0,224 0,253 0,455 4,360 6,576 4,387 

Луганська 3,346 3,060 3,049 3,798 3,313 3,182 0,249 0,434 0,396 

Львівська 1,265 1,249 1,207 0,805 0,768 0,851 2,456 1,641 1,963 

Миколаївська 0,160 0,148 0,219 0,326 0,277 0,311 4,855 5,157 3,305 

Одеська 0,251 0,258 0,256 1,125 1,646 0,468 3,721 3,021 4,346 

Полтавська 0,227 0,290 0,313 0,219 0,246 0,250 4,850 3,459 2,976 

Рівненська 0,381 0,629 0,602 0,375 0,658 0,693 4,055 1,687 1,703 

Сумська 0,409 0,436 0,460 0,455 0,542 0,560 4,882 1,933 1,765 

Тернопільська 0,468 0,670 0,884 0,410 0,493 0,665 4,450 1,860 1,124 

Харківська 0,968 1,100 1,346 0,740 0,799 0,956 3,997 2,576 1,390 

Херсонська 0,049 0,045 0,041 0,294 0,338 0,509 21,950 23,969 26,628 

Хмельницька 0,285 0,263 0,163 0,538 0,512 0,423 6,729 5,813 42,703 

Черкаська 0,207 0,322 0,309 0,188 0,283 0,252 5,792 3,102 3,138 

Чернівецька 0,324 0,513 0,668 0,378 0,519 0,667 3,729 2,082 1,674 

Чернігівська  0,216 0,380 0,397 0,220 0,315 0,373 4,043 2,056 1,924 

Середне значення 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Стандартне відхилення індексів від середнього за 2000 рік ( σ ) = 0,460 

Рівень ефективності у 2000 році: 

1 інтервал:  І < 0,540 порівняно низький 

2 інтервал: 0,540 ≤ І < 1 нижчий середнього рівня 

3 інтервал: 1 ≤ І < 1,460 вищий середнього рівня 

4 інтервал:  І ≥  1,460 порівняно високий 

Стандартне відхилення індексів від середнього за 2008 рік ( σ ) = 0,525 

Рівень ефективності у 2008р: 

1 інтервал:  І < 0,475 порівняно низький 

2 інтервал: 0,475 ≤ І < 1 нижчий середнього рівня 

3 інтервал: 1 ≤ І < 1,525 вищий середнього рівня 

4 інтервал:  І ≥  1,525 порівняно високий 

Стандартне відхилення індексів від середнього за 2013 рік ( σ ) = 0,674 

Рівень ефективності у 2013 році: 

1 інтервал:  І < 0,326 порівняно низький 

2 інтервал: 0,326 ≤ І < 1 нижчий середнього рівня 

3 інтервал: 1 ≤ І < 1,674 вищий середнього рівня 

4 інтервал:  І ≥  1,674 порівняно високий 

* Розроблено автором. 

 
Порівняно високий рівень відтворюваності водно-ресурсного потенціалу в 2000 

році спостерігався у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській 
областях. Високий рівень відтворюваності в Луганській області було забезпечено 
завдяки в провадженню концесійного режиму водокористування, що дало можливість 
впорядкувати відносини між водокористувачами. Порівняно низький рівень 
відтворюваності водно-ресурсного потенціалу спостерігається в АР Крим, Волинській, 
Житомирській, Закарпатській. Кіровоградській. Миколаївській, Одеській, Полтавській, 
Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, 
Чернівецькій та Чернігівській областях. 

Порівняно високий рівень господарської освоєності водного фонду у 2000 році 
спостерігався у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях. 
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Порівняно низький рівень даного показника мав місце у волинській, Житомирській, 
Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, 
Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській 
областях. Тобто низький рівень господарської освоєності водно-ресурсного потенціалу 
спостерігається у регіонах, які не відзначаються високим рівнем концентрації об’єктів 
промисловості. 

Порівняно високий рівень техногенного навантаження на землі водного фонду в 
2000 році спостерігався в АР Крим, Волинській, Житомирській, Закарпатській, 
Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, одеській, Полтавській, Рівненській, 
Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, 
Чернівецькій та Чернігівській областях. 

У 2008 році рівень відтворюваності водно-ресурсного потенціалу відзначався 
порівняно високим рівнем у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Луганській 
областях. Порівняно низький даного показника мав місце у АР Крим, Вінницькій, 
Волинській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, 
Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. 

Рівень господарської освоєності водного фонду в 2008 році відзначався порівняно 
високим значенням у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Одеській областях. 
Порівняно низьким рівнем даний показник відзначався в Вінницькій, Волинській, 
Закарпатській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, 
Чернігівській областях.  

Порівняно високий рівень техногенного навантаження на землі водного фонду в 
2008 році спостерігався у АР Крим, Вінницький, Волинській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Кіровоградській, Львівській, миколаївській, Одеській, Полтавській, 
Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, 
Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Порівняно низький рівень даного 
показника спостерігався у Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. 
Прикметною рисою є те, що високий рівень техногенного навантаження на землі 
водного фонду спостерігається у значній кількості регіонів, що вимагає скоординованої 
політики держави щодо інституціоналізації стимулів зниження водокористувачами 
техногенного навантаження на землі водного фонду.  

Інтегральний територіальний індекс стійкості водогосподарських систем в частині 
охорони та відтворення земель водного фонду мав порівняно високе значення у 2008 
році у Донецькій, Луганській, Херсонській областях. Такі результати пов’язані з тим, 
що надмірне техногенне навантаження на землі водного фонду компенсувалося 
можливістю окремих регіонів забезпечувати високий рівень відтворюваності водно 
ресурсного потенціалу та високий рівень господарської освоєності водного фонду. 

У 2013 році порівняно високий рівень відтворюваності водно-ресурсного 
потенціалу спостерігався у Донецькій, Київській, Луганській областях. Порівняно 
низький рівень даного показника мав місце в АР Крим, Волинській, Кіровоградській, 
Миколаївській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях. 

Рівень господарської освоєності водного фонду в 2013 році мав порівняно високе 
значення у Донецькій, Луганській областях. Вищий середнього рівень даного 
показника спостерігався у АР Крим, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській 
областях. Значна кількість регіонів відзначається порівняно низьким рівнем 
господарської освоєності водного фонду, що пов’язано із промисловим потенціалом і 
структурою регіонального господарського комплексу. 

Рівень техногенного навантаження на землі водного фонду у 2013 році був 
порівняно високим у АР Крим, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 
Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській 
областях. Значна кількість регіонів з підвищеним техногенними навантаженням на 
землі водного фонду вказує на загрозливі тенденції у сфері водокористування, які 
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необхідно усунути для забезпечення повноцінного відтворення водно-ресурсного 
потенціалу. Інтегральний територіальний індекс за критерієм стійкість 
землегосподарських систем в частині охорони та відтворення земель водного фонду 
відзначається порівняно високим рівнем у Донецькій, Закарпатській, Луганській, 
Херсонській та Хмельницькій областях. В цілому за період з 2000 по 2013 рік не 
спостерігалось якісних зрушень в частині підвищення рівня відтворюваності водно-
ресурсного потенціалу, розбудови інфраструктури господарської освоєності водного 
фонду та регулювання техногенного навантаження на водні об’єкти. 

На основі інтегральних групових територіальних індексів за 2000, 2008 і 2013 рік 
було розраховано інтегральний міжгруповий територіальний індекс, що дозволило 
показати реальну ситуацію із стійкістю землегосподарських систем в частині охорони 
та відтворення земель водного фонду з урахуванням динаміки показників в межах 
обраного критерію. Порівняно високий інтегральний міжгруповий територіальний 
індекс спостерігався у Донецькій, Кіровоградській, Херсонській та Хмельницькій 
областях. Вищий середнього рівень даного показника спостерігався у АР Крим, 
Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, 
Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, 
Харківській областях. Нижчий середнього рівень спостерігався у Житомирській, 
Запорізькій, Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій та 
Чернігівській областях. 

Усереднення індивідуальних територіальних індексів за 2000, 2008 та 2013 роки 
дало можливість розрахувати інтегральний міжгруповий територіальний індекс за 
обраним критерієм ефективності (табл.3).  

Таблиця 3 

Інтегральні групові та міжгруповий територіальний індекс ефективності екологічного 

регулювання стійкості землегосподарських систем щодо охорони та відтворення земель 

водного фонду * 

Регіони 
Інтегральні групові територіальні індекси Інтегральний міжгруповий 

територіальний індекс  2000 2008 2013 

АР Крим 1,059 1,185 1,303 1,180 

Вінницька 1,348 1,159 0,990 1,161 

Волинська 1,162 1,504 1,458 1,369 

Дніпропетровська 1,139 1,164 1,135 1,146 

Донецька 3,074 3,254 3,200 3,175 

Житомирська 1,107 0,866 0,854 0,939 

Закарпатська 1,320 1,175 2,030 1,482 

Запорізька 0,992 0,945 0,961 0,966 

Івано-Франківська 0,872 1,038 1,206 1,034 

Київська 1,169 1,089 1,110 1,123 

Кіровоградська 0,990 1,226 1,131 1,113 

Луганська 1,964 1,928 1,870 1,921 

Львівська 1,417 1,190 1,296 1,299 

Миколаївська 1,081 1,082 0,902 1,020 

Одеська 1,323 1,374 1,144 1,279 

Полтавська 1,060 0,928 0,869 0,951 

Рівненська 1,125 0,936 0,943 0,999 

Сумська 1,293 0,866 0,847 0,992 

Тернопільська 1,243 0,925 0,882 1,010 

Харківська 1,577 1,382 1,222 1,389 

Херсонська 2,147 2,268 2,514 2,306 

Хмельницька 1,481 1,352 3,166 1,897 

Черкаська 1,135 0,909 0,893 0,976 

Чернівецька 1,051 0,920 0,952 0,974 

Чернігівська 0,955 0,770 0,777 0,832 

Середне значення 1,000 1,000 1,000 1,000 

Стандартне відхилення інтегральних групових територіальних індексів від середнього ( σ ) = 0,516 

Рівень ефективності фінансово-економічного регулювання: 

1 інтервал: 0 І < 0,484 порівняно низький 

2 інтервал: 0,484 ≤ І < 1 нижчий середнього рівня 

3 інтервал: 1 ≤ І < 1,516 вищий середнього рівня 

4 інтервал: ∞  > І ≥  1,516 порівняно високий 

* Джерело: розроблено автором. 
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Використовуючи проведені розрахунки, здійснимо групування областей України 

за рівнем ефективності екологічного регулювання стійкості землегосподарських систем 

щодо охорони та відтворення земель водного фонду (табл. 4). 

Таблиця 4  

Групування областей України за рівнем ефективності екологічного регулювання 

стійкості землегосподарських систем щодо охорони та відтворення земель водного 

фонду * 

Критерій оцінки 

Рівень ефективності регулювання земельних відносин 

порівняно 

високий 
вищий від середнього 

нижчий від 

середнього 

порівняно 

низький 

Екологічне 

регулювання 

стійкості 

землегосподарських 

систем щодо охорони 

та відтворення земель 

водного фонду 

Донецька  

Луганська  

Херсонська 

Хмельницька 

АР Крим  

Вінницька  

Волинська 

Дніпропетровська 

Закарпатська  

Івано-Франківська 

Київська  

Кіровоградська  

Львівська  

Миколаївська  

Одеська  

Тернопільська  

Харківська 

Житомирська  

Запорізька  

Полтавська  

Рівненська 

Сумська  

Черкаська  

Чернівецька  

Чернігівська 

 

* Розроблено автором. 

 

За результатами інтегральної порівняльної оцінки відносно високий рівень 

ефективності екологічного регулювання стійкості землегосподарських систем щодо 

охорони та відтворення земель водного фонду спостерігається в Донецькій, Луганській, 

Херсонській та Хмельницькій областях. У цій групі за названим показником 

виділяється Донецька область, яка має сприятливі передумови для здійснення 

розширення відтворюваності та охорони водних об’єктів. Це пов’язано з тим, що дані 

регіони мають найвищі рівні обсягу повернених вод у водні об’єкти та достатній рівень 

господарської освоєності водного фонду. 

До групи з вищим від середнього рівня інтегрального міжгрупового 

територіального індексу входять 13 із 25 областей, що складає 52% від загальної 

кількості регіонів, серед яких АР Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, 

Одеська, Тернопільська, Харківська, і, завдяки достатньому рівню показників 

господарської освоєності водного фонду, регіони демонструють прийнятний рівень 

ефективності екологічного регулювання стійкості водогосподарських систем. 

Занепокоєння викликає нижчий від середнього рівень ефективності екологічного 

регулювання стійкості водогосподарських систем в Житомирській, Запорізькій,  

Полтавській, Рівненській, Сумській, Черкаській,  Чернівецькій та особливо, у 

Чернігівській області (у яких спостерігається досить низькі рівні відтворюваності та 

господарської освоєності водного фонду, та високий рівень техногенного навантаження 

на землі водного фонду). Ураховуючи наявні передумови для зростання рівня 

ефективності екологічного регулювання земельних відносин, в областях, що віднесені 

до даної групи, можна досягти значно кращих результатів щодо охорони та відтворення 

водогосподарських систем шляхом активізації і стимулювання екологічних та 

природоохоронних інструментів системи регулювання (мотивація щодо здійснення 

водоохоронних заходів, субсидування та дотації користувачам, що надають 

водогосподарські послуги з очищення та повернення вод у природні водні об’єкти і 
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т.д.), які сприятимуть збільшенню процесів відтворення земельних ресурсів водного 

фонду. 

Найкращим показником у межах нашого дослідження за інтегральною 

порівняльною оцінкою є відсутність регіонів з низьким рівнем ефективності  

екологічного регулювання земельних відносин щодо земель водного фонду, що 

говорить про позитивний рівень ефективності стійкості водогосподарських систем. 

Висновки. Отримані результати розрахунків показують можливості підтримання 

на належному рівні та покращення заходів, завдяки яким здійснюється ефективне 

екологічне регулювання земельних відносин в контексті охорони та відтворення 

земельних ресурсів водного фонду у кожній із чотирьох груп регіонів. Високий рівень 

регулювання досягатиметься через зміну підходу до системи управління 

водогосподарським комплексом, стимулювання процесів денатуралізації земель, 

створення заповідних водних територій, природних національних парків тощо, які 

потребують спеціального режиму використання. Стійкість землегосподарських систем 

в частині охорони та відтворення земель водного фонду у короткостроковій 

перспективі пов’язується з подальшим укріпленням об’єктів водогосподарської 

інфраструктури, ідентифікацією водоохоронних зон, впровадженням водозберігаючих 

та безводних технологій, модернізацією існуючої системи управління водними 

ресурсами в напрямку посилення басейнового принципу. Важливого значення набуває 

впровадження реформаційних заходів як на загальнонаціональному, регіональному, 

басейновому рівнях, а також на рівні безпосередніх водокористувачів. Напрямки 

подальших досліджень у цій сфері будуть пов’язані з підбором вихідних даних для 

проведення відповідних розрахунків для визначення рівнів ефективності економічної та 

соціально-інституційної складових регулювання земельних відносин щодо охорони та 

відтворення земельних ресурсів водного фонду в умовах сталого розвитку. 
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ВТОРИННЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ, ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ 

РЕСУРСООЩАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розглянуто питання вдосконалення наявного механізму раціонального 

ресурсокористування як системи способів і заходів державного впливу на екологізацію суспільного 

розвитку за допомогою поєднання механізмів адміністративного управління й економічного 

стимулювання. Звернено увагу на необхідність упровадження державою вагомих адміністративних та 

економічних стимулів, що зумовлюють збільшення природоохоронних інвестицій з обов’язковим 

інноваційним наповненням. Для поліпшення соціально-економічного стану й екологічних обставин в 

Україні пропонується підвищення рівня екологічних платежів, що буде спонукати ресурсокористувачів 

упроваджувати заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. 

Ключові слова: раціональне ресурсокористування, податкове навантаження, еколого-економічне 

стимулювання, природо-охоронні інвестиції, стратегія інноваційного розвитку. 

 

Kinash I. 

SECONDARY RESOURCE MANAGEMENT, AS A FACTOR OF EFFECTIVE 

RESOURCE ACTIVITIES 

The article deals with the issues of improving the existing mechanism of resource management as a 

system of methods and measures of state influence on the greening of social development through a combination 

of mechanisms of administrative and economic incentives. Attention is drawn to the need to implement State 

weighty administrative and economic incentives that contribute to an increase in environmental investments with 

obligatory innovative content. To improve the socio-economic status and environmental circumstances in 

Ukraine, offers higher level of environmental charges will encourage resource management implement measures 

aimed at reducing the negative impact on the environment. 

Keywords: rational resource use, the tax burden, ecological and economic incentives, natural security 

investment strategy of innovative development. 

 

Кинаш И. А. 

ВТОРИЧНОЕ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ, КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования существующего механизма рационального 

ресурсоиспользования как системы способов и мер государственного воздействия на экологизацию 

общественного развития посредством сочетания механизмов административного управления и 

экономического стимулирования. Обращено внимание на необходимость внедрения государством 

весомых административных и экономических стимулов, обусловливающие увеличение 

природоохранных инвестиций с обязательным инновационным наполнением. Для улучшения социально-

экономического состояния и экологических обстоятельств в Украине предлагается повышение уровня 

экологических платежей, будет побуждать ресурсопользователей внедрять меры, направленные на 

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. 

Ключевые слова: рациональное ресурсоиспользование, налоговая нагрузка, эколого-

экономическое стимулирование, природно-охранные инвестиции, стратегия инновационного развития. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Незважаючи на очевидність взаємозв’язку 

між збереженням навколишнього середовища й економічним розвитком, сучасний 

соціально-економічний стан та екологічні обставини в Україні за багатьма напрямами 

суперечать один одному. Вартість упровадження інноваційних розробок для 

поліпшення екології багатьох промислових об’єктів значною мірою перевищує 
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штрафні санкції за порушення природоохоронного законодавства. Водночас є приклади 

досягнення позитивних змін у навколишньому середовищі за рахунок координування 

як податкових навантажень, так і введення стимулюючих заохочень підприємців при 

вирішенні екологічних питань 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Питанням стимулювання раціонального ресурсокористування в Україні присвячені 

публікації М. А. Хвесика, С. О. Лизуна, Ш. І. Ібатулліна, О. М. Алимова, 

І. К. Бистрякова, О. О. Веклича, В. С. Міщенко, А. В. Степаненко, В. А. Голяна. 

За останнє десятиріччя з року в рік скорочується бюджетне фінансування на 

раціональне ресурсокористування й екологічну безпеку. У цих умовах вирішальну 

роль має відіграти вдосконалення економічного механізму охорони навколишнього 

природного середовища, основне завдання якого полягає в забезпеченні за допомогою 

економічних заходів досягнення цілей екологічної політики держави з боку 

підприємців. Водночас ми знаємо, що бізнес завжди негативно сприймає нововведення 

зі збільшення податкового навантаження через зменшення фінансового ресурсу для 

розвитку виробництва [3, c.180]. 

В основі реалізації економічного механізму в Україні сьогодні лежить плата за 

користування ресурсами та платежі за негативний вплив на навколишнє середовище, 

метою якої є комплексний облік екологічного чинника в економіці й раціональному 

ресурсокористуванні [2]. 

Цілі статті. Завдання сьогодення полягає в теоретичному обґрунтуванні й 
упровадженні пропозицій щодо вдосконалення існуючого економічного механізму 

стимулювання раціонального ресурсокористування, а погіршення стану навколишнього 

середовища вимагає невідкладних заходів оперативного реагування. 

Протягом двадцятирічного періоду, тобто з часу впровадження, економічні 

інструменти постійно перебувають у стадії розвитку й удосконалення. Податковим 

кодексом України розширено базу оподаткування та введено нові ставки екологічного 

податку при одночасному зменшенні кількості податків. 

Однак необхідність удосконалення економічного механізму ресурсокористування 

зумовлена тим, що ще зберігаються низькі рівні плати за негативний вплив на 

навколишнє середовище, а також платежі  за природні ресурси; відсутні законодавчо 

закріплені принципи використання платежів, що надходять до бюджету. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Одним з стратегічних напрямків розвитку держави, 

що прагне до вирішення проблеми збалансованого ресурсоспоживання, можна назвати 

вторинне ресурсокористування, яке за свою мету має не тільки зменшення 

використання первинних ресурсів у промисловому виробництві, а в першу чергу 

збереження природних ресурсів, зменшення вже існуючих обсягів накопичених 

відходів та підтримку збалансованого і раціонального природокористування. Як 

потенціал, вторинні ресурси можуть змінювати характер споживання первинних 

природних ресурсів, сприяють сировинній незалежності держави, розширюють 

експортні можливості та відіграють важливу роль в інтеграції положень сталого 

розвитку. На теперішній час в Україні склалась дуже напружена екологічна ситуація, 

зумовлена багаторічним нагромадженням великої кількості забруднюючих речовин та 

відходів. Техногенне навантаження на території України в 6-7 разів вище, ніж у 

розвинутих країнах Європи. Слід зазначити, що використання відходів в якості 

вторинних ресурсів, на теперішній час, знаходиться практично на початковій стадії та 

не використовує всю низку реальних можливостей, хоча за останні роки 

спостерігається тенденція позитивної динаміки. Згідно даних державної статистики [2, 

с.89] протягом 2005-2008 років обсяг використання відходів як вторинних ресурсів 
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становив 110-120 млн. т (без врахування брухту металів), у 2010 році показники 

використання відходів досягли до кризового рівня та склали близько 145 млн. т, що 

становить 34,8 % від загального обсягу утворення. За аналізом наявної інформації 

можна сказати, що на теперішній час спостерігається тенденція з формування 

організаційно-виробничої інфраструктури ринку вторинної сировини, про це свідчіть 

задіяння в цьому процесі близько 1500 підприємств України, але ця тенденція носить 

неупорядкований та стихійний характер. Тому формування організаційно-економічного 

інструментарію та механізму з управління відходами та вторинними ресурсами є 

актуальним питанням економічного розвитку України [1, с.165-171].  

Центральним елементом організаційно-економічного механізму поводження з 

відходами є плата за їх утворення та розміщення (екологічний податок), проте слід 

зауважити, що обсягу цих коштів об’єктивно недостатньо, цей податок не вирішує 

проблем, які на нього покладені. Регулююча роль цих платежів мінімальна, кошти від 

надходжень спрямовують не лише на проблему поводження з відходами, а й на інші 

природоохоронні заходи – тобто розпорошуються.  

До організаційних заходів вищезазначеного механізму можна віднести:  

- правове регулювання в системі поводження з відходами та контроль за 
виконанням вже існуючих законодавчих та нормативних актів України;  

- участь у розробці державної програми поводження з відходами різних форм 
самоврядування та зацікавлених ланок;  

- управління нормуванням утворення відходів та встановлення лімітів, 

визначення рівня платежів за розміщення відходів;  

- створення сприятливих умов по формуванню ринка вторинної сировини, 
організування ярмарок та бірж вторинних ресурсів;  

- сприяння створенню спеціалізованих підприємств та сервісних компаній по 
організації системи поводження з відходами та вторинними ресурсами (організація 

збирання та обробки, аналіз та підбір технологій, схем фінансування та необхідного 

обладнання, тощо).  

Щодо економічного інструментарію, то на нашу думку, окрему увагу слід 

приділити тим інструментам, які вже широко використовуються у світовій практиці та 

можуть бути адаптовані до вітчизняних умов господарювання, а саме: система 

податкових пільг (зменшення обсягів оподаткування або взагалі його скасування для 

тих підприємств, які при виробництві своєї продукції використовують відходи чи 

вторинні ресурси), також до цієї категорії можна віднести диверсифікацію ставок 

податків, тобто в залежності від ступеня негативного впливу на навколишнє природне 

середовище та способів видалення та знешкодження відходів; система кредитних пільг 

(впровадження механізму пільгового кредитування для підприємств, які задіяні в 

зазначеній сфері); субсидії; квоти; екологічне ввізне мито; транспортні дотації, тощо.  

Окремо, слід відмітити, важливу роль впровадження фінансових механізмів 

регулювання збалансованості бюджетних коштів, недержавних джерел фінансування та 

ін. Тому широке застосування економічних інструментів дозволить створити фінансове 

підґрунтя вторинного ресурсокористування в Україні та сприятиме структурній 

перебудові суспільного виробництва. 

Сучасний етап розвитку науково-технологічного прогресу характеризується все 

більш активним впливом фундаментальних досліджень на технологію виробництва. Це 

призводить до корінного якісного перетворення продуктивних сил, зміни матеріально-

технічної бази суспільного виробництва, його змісту і форми. Принципово нові сучасні 

технології (ядерна, електронна, лазерна та ін.) виникли на базі фундаментальних 

наукових відкриттів і відрізняються використанням матеріалів і принципів їх 

оброблення. 
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Трансформація наукових знань, щодо технології стає одним із вирішальних 

факторів суспільного розвитку. Використання нових технологічних рішень і 

удосконалення існуючих технологій сприяє оптимальному використанню ресурсів, 

підвищує їх віддачу, зменшує витрати ресурсів та утворення відходів, забезпечує більш 

раціональне їх використання в галузях економіки. 

Науково-технологічний прогрес значною мірою реалізується у все більш 

динамічному розвитку вторинного ресурсокористування. В сучасному світі чим більш 

розвинутою є країна, тим вищою є в ній частка вторинних джерел в загальному 

ресурсоспоживанні. Аналіз світового досвіду комплексної переробки сировини, 

рекуперації відходів свідчить про закономірність ресурсозберігаючих тенденцій 

інтенсивного природокористування. Їх науковою основою є ідеї технологічно 

замкнутого кругообігу використання природної сировини і становлення на цій основі 

безвідходних територіально-виробничих комплексів. 

В розвинутих країнах світу, зокрема в США, із вторинної сировини отримують 

від 20% до 40% всього виробництва алюмінію, заліза, свинцю, цинку, міді тощо. 

Маються на увазі насамперед ресурси у вигляді лому цих металів. Але рециклінг 

стосується і гуми, і пластмас, і мастильних матеріалів, і багатьох інших. Певного 

досвіду використання вторинних ресурсів набуто і в Україні. Введення в 1981 році 

загальнодержавного планування використання вторинних ресурсів сприяло 

збільшенню обсягів залучення їх до виробництва. 

За розрахунками, вторинне ресурсокористування – зі складу відходів – в кінці 80-

х років складало 11-12% загального ресурсокористування. Однак на протязі 90-х років 

спостерігалась тенденція до спаду обсягів їх використання, які зменшилися в 3 рази. 

Посилення державного регулювання наприкінці 90-х років сприяло зміні негативних 

тенденцій щодо використання відходів. Починаючи з 2000 року, стали збільшуватись і 

відносні і абсолютні показники використання відходів як вторинної сировини, що 

свідчить про тенденцію до ресурсозбереження в національній економіці. 

Світовий та вітчизняний досвід визначають ряд безумовних пріоритетів 

вторинного ресурсокористування. Це пов’язано, перш за все, з високою ефективністю 

використання залишкових продуктів кінцевого споживання. Мається на увазі 

вторинний метал, макулатура, вторинні матеріали, скло, гума, дерево, відпрацьовані 

нафтопродукти, металовмісні та деякі паливовмісні відходи. Макулатура 

використовується для отримання широкої гами целюлозно-паперової продукції. 

Використання 1 т вторинного волокна взамін деревної маси дозволяє заощадити від 2,6 

до 5 м3 деревини, від 105 до 780 кВт. год. електроенергії та ін. Відходи деревини 

використовуються для виробництва деревостружкових плит, інших композиційних 

матеріалів, гідролізної продукції. 

На теперішній час створилися сприятливі нормативно-правові та економічні 

умови для розширення, збору і заготівлі відходів як вторинної сировини, передусім 

залишкових продуктів кінцевого споживання: макулатури, сировини полімерної 

вторинної, відходів деревини та ін. Відходи знаходять застосування у багатьох галузях 

для виробництва промислової продукції, будівельних матеріалів, комбікормів, добрив 

та ін., замінюючи природні ресурси (рудні концентрати, паливо, деревину, природні 

нерудні матеріали тощо). 

Одним із пріоритетних напрямів у сфері використання вторинних ресурсів 

виступає подальша розробка технологій і розширення виробництв по переробці 

багатотоннажних відходів видобувної, металургійної, хімічної та інших галузей 

промисловості в будівельні матеріали і конструкції. До таких відходів відносяться 

відвальні розкривні і супутні породи, шлаки металургійної промисловості, золи і шлаки 

теплоелектростанцій, фосфогіпс та ін. 
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Найбільш перспективними є вже створені чи розроблювані технології по 

використанню відходів як домішок в сировинні суміші для виробництва різних 

будівельних матеріалів і конструкцій, а також розробки, пов’язані з повною чи 

частковою заміною природної сировини у виробництві цементу, керамічної і силікатної 

цегли, бетонів, пористих заповнювачів та інших матеріалів. У мінерально-сировинному 

комплексі при визначенні можливостей матеріально-технічного забезпечення приросту 

виробництва промислової продукції слід враховувати наявність великих обсягів 

вторинних ресурсів і можливості їх переробки [4, c.120]. 

Розширення ресурсних можливостей за рахунок відходів має виходити з 

визначення їх ресурсної цінності і технологічних можливостей їх залучення у 

виробництво, обґрунтування напрямів та шляхів найбільш ефективного використання 

відходів, створення на основі ресурсно-технологічних передумов територіально-

виробничих комплексів або кластерів із замкненими ресурсними циклами тощо. 

При цьому важливе значення має надаватися розробленню та виконанню 

відповідних державних, регіональних, галузевих програм, які спрямовуються на 

вирішення найважливіших екологічних і ресурсних проблем, створення нових підходів 

до вирішення проблем відходів та засобів їх реалізації. 

Висновки. На сьогодні в Україні в основному сформовано правову базу 

природокористування. Вона виходить з визнання вартості та ціни різного роду 

природних ресурсів, регулює платність природокористування на основі рентних 

відносин. Але існуюча правова база, що регулює природокористування потребує 

подальшого удосконалення. Не менш важливими є суворе дотримання чинного 

законодавства в цій сфері. Основна задача на сьогодні – це питання комплексного та 

ефективного використання ресурсів в народному господарстві та збереження їх для 

наступних поколінь. 

Тут можна визначити основні напрямки державної стратегії раціонального 

природокористування: 

- постійний контроль за дотриманням надрокористувачами проектів розробки та 
технологічних схем при розробці родовищ корисних копалин;  

- розвиток заповідної справи та збереження біорізноманіття, розширення 
існуючих і створення нових природно-заповідних об’єктів;  

- державне фінансування діяльності по лімітування, розміщенню та 

знешкодженню відходів; запобігання забруднення річок, озер, водосховищ, та ін. 

гідрологічних об’єктів і підтримка їх сприятливого гідрологічного стану;  

- втілення сучасних технологій ведення лісового господарства та 

лісоексплуатації, відтворення корінних деревостанів і корінних фауністичних 

комплексів;  

- впровадження еколого-економічних важелів раціонального використання 

природних ресурсів та формування екологічних фондів для фінансування 

природоохоронної діяльності. 
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усовершенствования нормативной и экспертной оценки земель. 

Ключевые слова: методика денежной оценки, нормативная денежная оценка, экспертная 

денежная оценка, земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. За сучасних умов земля є одним із 
важливих та складних об’єктів оцінки, що обумовлено її специфікою як територіальної 

основи і засобу виробництва, недосконалістю нормативно-правової бази та ринком 

землі, який є нерозвинутим і перебуває у стадії становлення. Оцінка землі необхідна 

для порівняльного аналізу і прогнозу ефективності її використання, здійснення 

цивільно-правових угод, визначення розміру земельного податку, втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, справляння державного 

мита тощо. Об’єктивна оцінка земель потребує досконалої та адекватної методики, що 

дозволить забезпечити землекористування на засадах сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Теоретико-методологічним та методичним питанням оцінки землі приділяли увагу як 

зарубіжні, так і вітчизняні учені, такі як Анцирев Ю.Ю., Вессели Р., Волков С.Н., 

Гордієнко В.П., Дехтяренко Ю.Ф., Драпіковський О.І., Жулавський А.Ю., Еккерт 

Джозеф К., Канаш О.П., Лихогруд М.Г., Мартин А.Г., Палеха Ю.М., Ромм А.П., 
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Третяк А.М., Харісон Г., Яруллин Р.Р. та інші. Проте важливість та складність 

проблеми вимагає цілісного підходу та систематизації основних методичних положень. 

Цілі статті. Метою статті є узагальнення нормативно-методичного забезпечення 

оцінки земель, виявлення недоліків та систематизація основних напрямів їх усунення. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Оцінка земель є складовою частиною Державного 

земельного кадастру, який, відповідно до чинного законодавства, – це єдина державна 

геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, 

їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і 

якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 

користувачами [1]. Основними відомостями Державного земельного кадастру про 

оцінку землі у межах адміністративно-територіальних одиниць є: відомості про 

економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-

територіальної одиниці і відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-

територіальної одиниці [1]. По суті оцінка земель за кількісними та якісними 

параметрами є компонентом Державного земельного кадастру. 

У зарубіжних країнах інститут грошової оцінки земель існує давно. Його 

виникнення тісно пов’язане із загальними процесами формування ринкових 

економічних відносин, приватною власністю на землю та майно, формуванням 

правових засад існування ринку нерухомості. 

Особливостями оцінки земель у зарубіжних країнах є такі: 

– розрізняють нормативну оцінку, що виконує виключно фіскальні функції й 

спрямована на визначення розмірів податку за землю, і ринкову (експертну), яку 

застосовують при здійсненні трансакцій (купівля-продаж, застава, успадкування тощо); 

– земельну ділянку розглядають як невід’ємну складову цілісного майнового 

комплексу й оцінюють разом із будівлями і спорудами, розташованими на ній; 

– існує диференційований підхід до нормативної оцінки забудованих земель, 

земель сільськогосподарського використання та земель лісового фонду [2]. 

Правове регулювання оцінки земель в Україні здійснюється відповідно до 

Земельного кодексу України [3], Закону України «Про оцінку земель» [4], Податкового 

кодексу України [5], Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів [6], Методики нормативної 

грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених 

пунктів) [7], Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок [8] тощо. 

В Законі України «Про оцінку земель» [4, ст. 5] виділяються такі види оцінки: 

бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель, грошова оцінка земельних ділянок. 

Кожна з них має конкретну мету. 

Нормативна грошова оцінка здійснюється на землях усіх категорій та форм 

власності. Для земельних ділянок сільськогосподарського призначення вона 

проводиться один раз у 5-7 років, для ділянок несільськогосподарського призначення – 

один раз у 7-10 років. Усі види оцінки земель перебувають у системі Державного 

земельного кадастру та пов’язані між собою (рис.1). 

Грошова оцінка земельних ділянок відповідно до ст. 201 Земельного кодексу 

України визначається на рентній основі і залежно від призначення та порядку 

проведення. Вона, як зазначено вище, може бути нормативною та експертною. 

Співіснування двох видів грошової оцінки земель обумовлено недостатньо розвинутим 

характером ринкових відносин в аграрній сфері. 

Нормативна грошова оцінка провадиться відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 1995 р. №213 «Про методику грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення і населених пунктів» і побудована на методичній 
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основі, відмінній від ринкової. Тому не враховуються важливі чинники формування 

ринкової вартості землі такі як: конкретні обставини майнової угоди, попит та 

пропозиція на земельні ділянки певної категорії, умови інвестування тощо. Результати 

грошової оцінки не завжди будуть співпадати із сумою грошей, за яку земельна ділянка 

може бути продана в результаті комерційної угоди між сторонами. 

 
Рис. 1. Оцінка землі у системі Державного земельного кадастру 

 

Нормативна та експертна грошові оцінки відрізняються між собою масштабом 

проведення та контролем якості. Нормативна грошова оцінка є загальнообов’язковою і 

проводиться на всіх земельних ділянках незалежно від їх форми власності. Підставою 

для її проведення є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування, тоді як експертна грошова оцінка здійснюється на підставі договору, 

укладеного зацікавленими особами.  

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок 

підлягає обов’язковій державній експертизі. Державна експертиза звітів з експертної 

грошової оцінки проводиться лише для ділянок державної та комунальної власності у 

разі їх продажу. Звіти з експертної грошової оцінки інших категорій земель підлягають 

рецензуванню, яке є обов’язковим лише в окремих випадках, визначених Законом. 

Отже, контроль якості нормативної грошової оцінки земель є більш жорстким, аніж 

експертної. 

На відміну від нормативної експертна грошова оцінка земельних ділянок 

розглядається як частина оцінки нерухомості – житлової, виробничої, комерційної, – 

ринки якої сформовані у багатьох регіонах України. Це дозволяє при визначенні 

вартості землі максимально врахувати ринкові чинники. Отже, експертна оцінка 

ґрунтується на інших засадах, що дозволяють застосовувати гнучкі підходи до 

визначення вартості земельної ділянки. Методи експертної оцінки земельних ділянок 

викладені в постанові Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. №1531 «Про 

експертну грошову оцінку земельних ділянок в Україні» [9]. 

Грошова оцінка здійснюється як на сільськогосподарських, так і на 

несільськогосподарських землях (табл.1).  

Грошова оцінка земельних ділянок обумовлена специфікою землі як товару, тому 

основними факторами, що впливають на її величину є: просторові – місцезнаходження, 

фізичне перебування земельної ділянки в певній частині земної поверхні; ринкові – 

попит та пропозиція на земельному ринку, очікування та платоспроможність покупців 

тощо; правові – законодавча та нормативна база, де земельна ділянка виступає як об’єкт 

приватної власності; кількісні – площа, ширина, глибина; якісні – корисні властивості 

Державний земельний кадастр 

Бонітування ґрунтів 

Економічна оцінка земель 

Грошова оцінка земель 

Нормативна оцінка Експертна оцінка 
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земельної ділянки, які пов’язані з її майбутнім використання, та економіко-технологічні 

– доцільність використання та очікувана окупність капіталу [10]. 

Таблиця 1 

Категорії та методи оцінки земель 
Категорії земель Методичні основи оцінки 

1. Землі сільськогосподарського призначення: 

1.1 сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні 

насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); 

1.2 несільськогосподарські угіддя (госпо-дарські шляхи 

і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні 

насадження, землі під господарськими будівлями і 

дворами, землі тимчасової консервації тощо) 

На основі рентного доходу (абсолютного 

або диференці-йованого), який створюється 

при вирощуванні зернових культур і 

визначається за даними економічної оцінки 

земель, проведеної в 1988 р.; 

на основі Порядку нормативної грошової 

оцінки земель несіль-ськогосподарського 

призначення 

2. Землі несільськогосподарського призначення: 

2.1 землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення; 

2.2 землі природно-заповідного та іншого 

природоохоронного, оздоровчого, рекреацій-ного та 

історико-культурного призначення; 

2.3 землі водного фонду; 

2.4 землі лісового фонду: 

- лісові вкриті лісовою (деревною і чагарниковою) 

рослинністю та не вкриті лісовою рослинністю, які 

підлягають залісенню (зруби, згарища, рідколісся, 

пустирі тощо), зайняті лісовими шляхами, просіками та 

протипожежними розривами; 

- нелісові землі, зайняті спорудами, пов’язаними з 

веденням лісового господарства, трасами тощо і зайняті 

сільського-сподарськими угіддями, надані для потреб 

лісового господарства) та болотами і водоймами для 

потреб лісового господарства. 

На основі рентного доходу від цільового 

використання земельних ділянок та 

здійсненого поліпшення їх облаштування; 

на основі капіталізації нормативного 

середньорічного економічного ефекту від 

земельних ділянок відповідного 

функціонального використання; 

на основі нормативного серед-ньорічного 

економічного ефекту від водних об’єктів, 

що розташовані на оцінюваній земельній 

площі; 

на основі суми оцінок таксаційних виділів 

лісових та нелісових земель, що входять до 

складу відповідних землеволодінь та 

землекористувань; 

на основі положень, викладених у 

відповідних розділах Порядку нормативної 

грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів. 

 
Законодавче регулювання та інструментарій проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок містить низку проблем, основними з яких є: 
– неможливість використання для оцінки земель сільськогосподарського 

призначення найбільш об’єктивного та достовірного методичного підходу, який 
полягає у зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, тому що відсутня 
інформаційна база щодо проданих земельних ділянок. 

Витратний підхід, що можна використовувати, має також суттєвий недолік: більш 
якісні землі сільськогосподарського призначення потребують менших витрат на їх 
освоєння, а відповідно мають меншу вартість; 

– кримінальна відповідальність оцінювача за недостовірну чи необ’єктивну 
оцінку майна, тоді як оцінювач не встановлює ціну, а пояснює її вірогідне значення; 

– обмеженість доступу оцінювачів до необхідної інформації. Незважаючи на те, 
що згідно ст. 11 «Договір на проведення оцінки майна»[11] та ст. 24 «Права 
оцінювачів» Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні» оцінювачі мають право доступу до майна, документації 
та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки, а власники 
такої інформації, мають право такої інформації не надавати; 

– недосконалість ліцензійних умов, пов’язаних з господарською діяльністю щодо 
проведення землеоціночних робіт. 

Світовий досвід свідчить, що у більшості розвинутих країн світу простежується 
тенденція до розгляду землі та її поліпшення як цілісного об’єкту оподаткування та 
оцінки, що забезпечує принципи ефективності та справедливості (на відміну від 
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України, де оцінка та оподаткування здійснюється окремо для землі та її 
поліпшення)[12]. 

Упровадження такого підходу в Україні упередить створення великої кількості 
оціночних механізмів, які можуть призвести до неефективності процесу оцінки 
нерухомості та стягнення податків, зростання витрат на ці процеси та проведення 
несправедливих оцінок нерухомості. Водночас повинна існувати диференціація оцінки 
землі та її поліпшення за їх типами для утворення чіткої оціночної бази. Це дасть 
можливість оцінювачу максимально врахувати відмінності у ціноутворюючих 
чинниках, а платнику податків зрозуміти, як і які аспекти були враховані при оцінці 
нерухомості. 

На теперішній час нормативна грошова оцінка землі також є недосконалою та має 
недоліки. Основні з них такі: 

1) методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів передбачає, що оцінка земель 
сільськогосподарського призначення провадиться окремо за орними землями, землями 
під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами. Проте до 
таких земель належать, у тому числі, несільськогосподарські угіддя та земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення, склад угідь яких представлений виключно 
несільськогосподарськими угіддями. Отже, Методика має враховувати оцінку таких 
видів угідь; 

2) при проведенні грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 
станом на 01.07.1995 р. використовувалися такі вихідні дані: коефіцієнт норми 
рентабельності (0,35); середньорічна врожайність зернових з 1 га за 1986-1990 рр. 
(31,5 ц); середньорічна вартість реалізації 1 ц зерна за 1986-1990 рр. (17 грн.); 
середньорічні виробничі витрати на 1 га вирощування зерна за 1986-1990 рр. (303 грн.), 
ставка капіталізації 3%, що відповідає строку капіталізації 33 роки. Ці показники є 
застарілими і не відповідають існуючим реаліям;  

3) не передбачено врахування реальної динаміки виробничих витрат, що 
призводить до поступового викривлення землеоціночних показників, хоча індексація 
показників нормативної грошової оцінки ріллі має здійснюватися відповідно до 
рішення Кабміну України (кумулятивне значення коефіцієнта індексації нормативної 
грошової оцінки земель 1995 році станом на 1 січня 2015 року становить 3,997); 

5) не передбачена процедура встановлення та затвердження нормативів для 
визначення показника капіталізованого рентного доходу земельної ділянки; 

6) не може бути додержана багаторівневість проведення оцінки, що передбачена 
Методикою («держава – область – адміністративний район – колективне 
сільськогосподарське підприємство – земельна ділянка»), тому що 
сільськогосподарські підприємства мають динамічне землекористування і значна 
частина земель сільськогосподарського призначення перебуває поза 
землекористуванням сільськогосподарських підприємств; 

7) існуюча методика не передбачає застосування в процесі оцінки природно-
сільськогосподарського районування України, на якому наголошує Земельний кодекс 
України (ст. 179) та яке здатне об’єктивно диференціювати територію держави за 
природними умовами, а не лише за адміністративно-територіальним устроєм [13]; 

8) методика не враховує впливу екологічних факторів на ефективність 
використання земельних ресурсів. Відомо, що у зоні впливу промислових підприємств 
урожайність зернових культур знижується на 20-30, соняшника – на 15-20, овочів – 25-
30, кормових – 23-28% [14]. Крім того на якість землі негативно впливають 
перезволоження, засолення, підкислення, водна та вітрова ерозії тощо [15]. 

Недоліки експертної та нормативної грошової оцінки землі дозволили 
систематизувати напрями їх удосконалення, що пропонуються (табл.2). 
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Таблиця 2 

Напрями удосконалення експертної та нормативної грошової оцінки землі 
Напрями удосконалення 

1. Експертна грошова оцінка земельних ділянок 
1.1. На рівні законодавства передбачити звільнення суб’єктів оціночної діяльності від кримінальної 
відповідальності при підготовці звіту про оцінку. 
1.2. Забезпечити запровадження принципу «єдиного вікна» для ліцензованих оцінювачів з метою 
одержання ними повної і оперативної інформації про об’єкт оцінки. 
1.3. Чітко визначати вимоги щодо кваліфікації оцінювачів, які здійснюють масову оцінку; процедури 
оцінювання; побудови моделі масової оцінки; вихідних даних; адекватності методів оцінювання типам 
нерухомого майна; результатів оцінки; звіту про масову оцінку. 

2. Нормативна грошова оцінка землі 
2.1. Використовувати при проведенні оцінки нормативів диференціального рентного доходу 2012 року 
на основі даних про результати фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств 
за останні роки та ставку Національного банку України. 
2.2. Установити, що нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 
проводиться окремо за сільськогосподарськими та несільсь-когосподарськими угіддями на землях 
сільськогосподарського призначення, що дозволяє привести Методику у відповідність до пункту 2 ст. 
22 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III. 
2.3. Запровадити визначення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь на землях 
сільськогосподарського призначення відповідно до нормативів капіталізованого рентного доходу та 
показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки. 
2.4. Запровадити підхід, згідно якого технічна документація з нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення адміністративно-територіальної одиниці повинна включати 
шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь 
природно-сільськогосподарських районів, які повністю або частково входять до складу цієї 
адміністративно-територіальної одиниці. 
2.5. Нормативну грошову оцінку земель під господарськими будівлями і дворами пропонується 
визначати згідно Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського 
призначення (крім земель населених пунктів) та Методики нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів. 
2.6. З метою врахування екологічних факторів при грошовій оцінці земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення пропонується застосовувати показник еколого-економічного 
результату, який визначається як економічний результат, зменшений на величину втрат, обумовлених 
екодеструктивним характером господарювання. 

Примітка: сформовано авторами на основі [12, 13, 15] 

Висновки. Отже, окреслення основних теоретичних засад та виявлення проблем 
оцінки землі, як важливого природного ресурсу, кількість якого є обмеженою, 
дозволило: здійснити ретроспективний аналіз оціночних землевпорядних робіт; 
розглянути основну нормативно-правову базу, що регулює оціночну діяльність в 
Україні та узагальнити основні аспекти міжнародних підходів в галузі оцінки землі; 
систематизувати напрями удосконалення методичних і правових засад експертної та 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Підвищення об’єктивності оцінки 
земельних ресурсів має стати базою для формування ринку землі в Україні, що 
забезпечить його розвиток на засадах сталого розвитку. 
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У статті проаналізовано тенденцій розвитку сфери оброблення деревини та обґрунтовано 

структуру організаційно-економічного механізму стимулювання поглибленої лісопереробки на основі 

використання переваг системного підходу, яка передбачає комбіноване застосування спеціальних 

інструментів з метою впливу суб’єктів на визначені об’єкти з використанням елементів функціональної 

та забезпечувальної підсистем для досягнення визначених цілей трансформації. 
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В статье проанализированы тенденций развития сферы обработки древесины и обоснована 

структура организационно-экономического механизма стимулирования углубленной лесопереработки на 

основе использования преимуществ системного подхода, которая предусматривает комбинированное 

применение 

специальных инструментов для влияния субъектов на определенные объекты с использованием 

элементов функциональной и обеспечивающей подсистем для достижения определенных целей 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. В умовах необхідності пошуку внутішніх 

резервів розвитку національної економіки підвищується роль переробних ланок 

лісового сектору. Адже за рахунок продукування нових доданих вартостей на кожній 

наступній стадії лісопереробки, а також створюючи нові робочі місця та підвищуючи 

рівень оплати праці, збільшуючи податкові платежі, встановлюючи доступні ціни на 

продукцію порівняно із закордонними аналогами, вони сприятимуть вирішенню 

багатьох супутніх соціально-економічних проблем на локальному, регіональному та 

національному рівнях. 

Тому детальне вивчення тенденцій розвитку первинної та поглибленої 

лісопереробки, виявлення факторів, які стимулють їх розвиток, а також розробка 

механізмів стимулювання діяльності переробних ланок лісового сектору має 

стратегічно важливе значення. 
Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Наукові дослідження, що стосуються вирішення різноманітних еколого-економічних 

проблем розвитку лісового сектору загалом та його переробних ланок зокрема, 

здійснювали багато відомих вітчизняних учених, а саме: Н. Василик, В. Голян, 

А. Карпук, Є. Мішенін, М. Римар, І. Синякевич, Ю. Туниця, О. Фурдичко, М. Хвесик та 

ін. [1; 5; 6]. Кожен з авторів обгрунтовує власне бачення шляхів реформування лісового 

сектору та місця переробних ланок у цих процесах. Але слід зазначити, що багато 

наукових праць виконані в умовах застарілої законодавчої бази та не враховують 

сучасні тенденції реформування лісового сектору в контексті обраного шляху на 

подальшу євроінтеграцію України. В теперішніх складних умовах розвитку нашої 

країни нові підходи до реформування переробних ланок лісового сектору повинні 

базуватися на перехіді від централізованої до децентралізовнаої системи прийняття 

рішень. Роль держави має обмежуватися формуванням сприятливого «економічного 

клімату», який би формував систему стимулюючих інструментів розвитку поглибленої 

лісопереробки. Багато слушних пропозицій в цьому напрямі викладено вченими в 

рамках реалізації міжнародного проекту реформування лісового сектору Україн 

(програма FLEG ІІ) «Стратегія реформування лісового сектору: рекомендації програми 

FLEG ІІ» [7].  

Першим дієвим та необднозначним за різними оцінками кроком у цьому 

напрямку стало прийняття Верховною Радою України змін до Закону України «Про 

особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, 

пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» [4], де забороняється експорт 

лісо- та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також строком на 10 років 

необробленої деревини багатьох ліквідних порід. Хоча певним суперечливим моментом 

даного законодавчого акту є те, експорт деревних порід сосни забороняється тільки з 1 

січня 2017 року. Тому на даний час у Поліському регіоні багато постійних 

лісокористувачів масово активізували рубки соснових деревостанів, щоб забезпечити 

виконання вигідних екпортних контрактів, тоді як власні деревообробні підприємства 

відчувають дефіцит необхідної сировини. Все це потребує розробки нових механізмів 

стимулювання розвитку вітчизняних лісоререробних виробництв, враховуючи 

перспективи євроінтеграції України. Також за результами першого читання взято за 

основу проекти Законів України про внесення змін до Податкового та Митного 

кодексів Україн [8; 9] щодо тимчасового звільнення до 1 січня 2017 року від 

оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію 

України та постачання на митній території України деревообробного обладнання. Все 

це свідчить про активізцію роботи з метою створення на державному рівні дієвої 

системи стимулювання розвитку вітчизняної лісопереробної галузі. 
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Цілі статті. Мета дослідження полягає у вивченні тенденцій розвитку сфери 

оброблення деревини та обгрунтуванні структури організаційно-економічного 

механізму стимулювання поглибленої лісопереробки на основі використання переваг 

системного підходу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Про тенденції розвитку первинної та поглибленої 

лісопереробки можна зробити висновок на основі аналізу динаміки виробництва 

основних видів продукції в натуральних показниках за період 2003–2013 рр. (табл. 1). 

Так, у сфері лісопильного та стругального виробництва, просочування деревини 

більше ніж у 3 рази збільшився попит на бруски, планки та фризи для паркетного або 

дерев’яного покриття підлоги, профільовані, необрізні, з деревини листяних порід у 

зв’язку зі стрімким розвитком будівельної діяльності, але натомість на 17,9 % 

зменшилося виробництво деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки 

більше 6 мм, а також тріски та стружки. 

Тенденції зростання обсягів виробництва характерні також для сфери 

виробництва фанери, плит і панелей, шпону, зокрема найбільше підвищився попит на 

шпон струганий (у 2,7 разу) та плити деревостружкові необроблені (у 2 рази), що 

пояснюється розвитком меблевого виробництва як основного споживача даної 

продукції. 

У сфері виробництва дерев’яних будівельних контрукцій та столярних виробів 

спостерігається стрімке зростання попиту на вікна, двері, їх рами та пороги, дерев’яні 

(у 3,1 разу), у зв’язку з підвищенням будівельної активності населення. З іншого боку, 

зменшення попиту на паркет дерев’яний пов’язано зі збільшенням обсягів продажу 

товарів-замінників.  

Таблиця 1 

Динаміка виробництва основних видів промислової продукції лісового сектору 

України, 2003–2013 рр.* 

Показник 
2003 

рік 

2004 

рік 

2005 

рік 

2006 

рік 

2007 

рік 

2008 

рік 

2009 

рік 

2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

Оброблення деревини та виробництво виробів із  деревини, крім меблів 

Лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини 

Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, 

завтовшки більше 6 мм, тис.м3 
2197 2414 2409 2385 2525 2266 1753 1736 1888 1824 1804 

Бруски, планки та фризи для паркетного або 

дерев’яного покриття підлоги, профільовані, 

незібрані, з деревини листяних порід, тис. м2 

1171 1781 2338 2306 2735 3997 3367 3634 3765 3619 3563 

Виробництво фанери, плит та панелей, шпону 

Фанера клеєна, тис. м3 114 145 173 164 178 171 109 145 169 167 179 

Плити деревостружкові необроблені, тис. 

м3 умовних 
732 975 1150 1329 1641 1622 1295 1471 1642 1626 1426 

Шпон лущений, тис. м3 43,5 53,6 52,7 51,9 57,6 43,8 29,6 38,8 48,6 45,3 43,9 

Шпон струганий, млн м2 14,2 21,7 23,8 26,3 37,5 31,9 30,0 32,0 33,1 35,7 38,7 

Виробництво дерев'яних будівельних контрукцій та столярних виробів 

Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев’яні, 

тис. м2 
1056 1503 2353 3114 3695 3796 2236 2506 2920 2642 3309 

Паркет дерев'яний щитовий, тис. м2 355 400 418 567 676 637 537 495 629 496 412 

Виробництво дерев'яної тари 

Піддони дерев’яні, млн шт. 1,8 2,2 3,4 3,4 4,4 3,9 2,1 3 3,5 4,2 4,5 

Тара дерев’яна різна та її частини, тис. м3 40,6 74,3 76,3 65,7 68,6 67,4 64,3 66,9 78,5 64,4 55,2 

Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів із них 

Папір та картон для графічних робіт 

некрейдовані, тис. т 
25,9 39,3 44 47 46,4 39,1 29,2 35,3 33,4 17,8 13,8 

Папір побутового та санітарно-гігієнічного 

призначення, тис. т 
93,4 107 111 112 122 125 120 126 131 138 146 

Папір та картон спеціальні некрейдовані; 

папір сигаретний, не розрізаний за 

розмірами, тис. т 

249 287 318 318 385 388 363 431 497 504 533 
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                                                                      продовження таблиці 1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коробки, ящики та сумки з гофрованих 

паперу та картону, млн м2 
437 548 657 742 857 856 783 867 875 907 991 

Шпалери та аналогічні покриття з паперу, 

млн умов. кусків 
128 153 165 160 170 178 163 180 187 189 185 

Зошити, млн шт. 358 369 490 687 841 663 344 423 385 366 400 

*Джерело: [3] 

 
У целюлозно-паперовому виробництві у понад 2 рази зросли обсяги паперу та 

картону, а також гофропаперу, коробок, ящиків та сумок з гофрованих паперу й 

картону, які мають переважно промислове призначення.  

Одночасно майже у 2 рази скоротилися обсяги виробництва паперу та картону 

для графічних робіт некрейдованих, а виробництво шпалер та аналогічного покриття з 

паперу, навпаки зросло на 44,5%. Поступово відновлюється після різкого зниження 

2008 року (на 21,1% порівняно з попереднім роком) виробництво зошитів, яке 2013 

року становило 400 млн шт, що у 2,1 разу нижче максимального рівня, досягнутого 

2007 року. 

Отже, за більшістю товарних груп продукції лісопереробки спостерігаються 

переважно позитивні тенденції, але цього недостатньо, оскільки вітчизняні 

підприємства виготовляють обмежений асортимент цієї продукції, а обсяги імпорту 

залишаються достатньо високими. Тому постає завдання підвищення якості та 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, перш за все поглибленої 

лісопереробки, відповідно до європейських стандартів, та розширення її асортименту 

для заміщення імпорту.  

За видом економічної діяльності «Оброблення деревини та виготовлення виробів 

із деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних 

матеріалів для плетіння» згідно з КВЕД-2010 в Україні впродовж 2010–2013 рр. (табл. 

2) спостерігалося значне зменшення кількості суб’єктів господарювання 2012 року, 

проте наступного вона знову піднялася до найвищого рівня – 3 224 одиниці. Разом із 

тим поступово відбувалося зменшення кількості зайнятих працівників – з 42,7 (2010 р.) 

до 39,0 тис. осіб (2013 р.), або на 9,7%, у тому числі найманих – на 11,2%. Одночасно 

витрати на оплату праці зросли на 39,4%.  

Таблиця 2 

Основні показники підприємств за видом економічної діяльності «Оброблення 

деревини та виготовлення виробів із деревини та корка, крім меблів; виготовлення 

виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння» згідно з КВЕД-2010 в 

Україні, 2010–2013 рр.* 

Показник 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 

Абсолютне 
відхилення 

Відносне відхилення, 
% 

2013 р. до  
2012 р. 

2013 р. до  
2010 р. 

2013 р. до 
 2012 р. 

2013 р. до  
2010 р. 

Кількість підприємств, од. 3206 3126 2816 3224 408 18 14,5 0,6 
Кількість зайнятих працівників, 
тис. осіб 

43,2 42,8 42 39,0 -3 -4,2 -7,1 -9,7 

З них кількість найманих 
працівників, тис. осіб 

42,7 42,4 40,9 37,9 -3 -4,8 -7,3 -11,2 

Витрати на оплату праці, 
млн грн 

661,7 800,3 946,1 922,6 -23,5 260,9 -2,5 39,4 

Середньомісячна заробітна 
плата зайнятого працівника, 
грн 

1276,4 1558 1877,2 1971,4 94,185 694,94 5,0 54,4 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг), млн грн** 

7400,7 10071 10756 10253 -503,8 2851,9 -4,7 38,5 

У тому числі в розрахунку на 
1 зайнятого працівника, тис грн 

171,3 235,3 256,1 262,9 6,8 91,6 2,6 53,5 
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продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фінансовий результат до 
оподаткування (сальдо), 
млн грн 

-123,5 99,2 -166,6 -59,0 107,6 64,5 -64,6 -52,2 

Питома вага підприємств, що 
отримали збиток, % 

38,9 34,9 37,1 34,5 -2,6 -4,4 -7,0 -11,3 

Чистий прибуток (збиток), 
млн грн 

-187,4 23,3 -243,4 -122,7 120,7 64,7 -49,6 -34,5 

Питома вага підприємств, що 
отримали чистий збиток, % 

40,4 36,5 38,3 35,3 -3 -5,1 -7,8 -12,6 

Рівень рентабельності 
(збитковості) операційної 
діяльності підприємств, % 

-0,4 3,2 2,6 3,3 0,7 3,7 26,9 -925,0 

Рівень рентабельності 
(збитковості) усієї діяльності 
підприємств, % 

-1,8 0,2 -2,0 -1,0 1,0 0,8 -50,0 -44,4 

*Джерело: [3] 

**Розраховано за інституціональним підходом. 

 

Це дало змогу підвищити середній рівень зарплати у досліджуваній сфері з 1 276 

до 1 971 грн, або в 1,5 разу, проте порівняно зі сферою лісового господарства та 

лісозаготівель цей показник 2013 року був на 38,7% меншим. 

У 2013 році порівняно з попереднім відбулося зниження обсягів реалізації 

продукції на 4,7%, тоді загалом за аналізований період цей показник зріс на 38,5%. 

Незважаючи на це, у розрахунку на 1 зайнятого працівника обсяг реалізації мав 

тенденцію щорічного підвищення, темп якого становив 153,5%. 

Позитивного фінансового результату до оподаткуання протягом досліджуваного 

періоду досягнуто тільки 2011 року – 99,2 млн грн, а 2013 року цей показник мав 

негативне значення – мінус 59,0 млн грн, що менше порівняно з попереднім роком у 3 

рази. При цьому питома вага збиткових підприємств 2013 року залишилася практично 

на рівні 2011 року – 34,9%. Аналогічно загальний чистий прибуток отримано тільки у 

2011 році – 23,3 млн грн, а в наступному році – найбільший чистий збиток – 243,4 млн 

грн, який 2013 року зменшився вдвічі – до 122,7 млн грн. Однак питома вага збиткових 

підприємств у даній сфері коливалася у межах 34–37%. 

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств свідчить, що після 

негативного показника 2010 року (-0,4%), у подальшому вдалося забезпечити його 

позитивне значення в діапазоні 2,6-3,3%. Щодо всієї діяльності підприємств, то вона 

була рентабельною тільки у 2011 році (0,2%), хоча й рівень збитковості також був 

незначним – 1–2%. Ураховуючи переважання у досліджуваній сфері суб’єктів 

приватного малого та середнього бізнесу, зазначене може свідчити про значну частку 

тіньового сектору, який представляє офіційні дані про економічну діяльність на межі 

збитковості з метою уникнення оподаткування. З іншого боку, приватні підприємства 

поставлені в нерівні умови ведення бізнесу порівняно з держлісгоспами, які мають 

власні лісопереробні потужності та обліковують використану деревину не за 

ринковими цінами, а за виробничою собівартістю. Існують також штучні обмеження 

щодо придбання необхідної деревини на аукціонах, адже від реалізації на експорт 

держлісгоспи отримують порівняно більший прибуток. 

Результати порівняльного аналізу зміни обсягу реалізації та рентабельності всієї 

діяльності малих підприємств у сфері оброблення деревини та виготовлення виробів із 

деревини в Україні впродовж 2010–2013 рр. [2] (рис. 1) певною мірою підтверджують ці 

висновки. 
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Рис. 1. Обсяг реалізації та рентабельності всієї діяльності малих підприємств у 

сфері оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини в Україні, 2010–2013 рр. 

 

Загальний обсяг реалізації малих підприємств поступового збільшувався, але 

нижчими темпами в мікропідприємствах. Останні відзначалися і значно гіршими 

показниками збитковості всієї діяльності, хоча до 2013 року демонстрували позитивну 

тенденцію наближення до загального показника по всіх малих підприємсвтах. Але 2013 

року, через недосконалу систему організації внутрішнього ринку деревини, рівень його 

тінізації зріс, що призвело до різкого збільшення збиткості мікропідприємств – до 9,7% 

і спровкувало загальне зростання збитковості у 2 рази – до 4,3%. 

За видом економічної діяльності «Оброблення деревини та виготовлення виробів 

з деревини» після прибуткового 2011 року відбулося погіршення більшості 

економічних показників роботи його суб’єктів. Загальне позитивне сальдо зовнішньої 

торгівлі основними товарними групами ланок лісового сектору протягом 2001-2013 рр. 

досягнуто переважно за рахунок зменшення імпорту сировини для целюлозно-

паперового виробництва, що в умовах адміністративних обмежень на ринку призвело 

до погіршення результатів. 

Не менш важливе значення для лісового сектору поряд із забезпеченням 

самоокупності сфери лісового господарства має проблема стимулювання поглибленої 

лісопереробки та експорту продукції з високою доданою вартістю. 

Для виправлення складної ситуації потрібно на національному рівні сформувати 

та привести дію організаційно-економічний механізм стимулювання поглибленої 

лісопереробки й експорту лісопродукції з високою доданою вартістю (рис. 2), який 

передбачатиме комбіноване застосування спеціальних інструментів стимулювання з 

метою впливу суб’єктів на визначені об’єкти шляхом використання елементів 

функціональної та забезпечуючої підсистем для досягнення поставлених цілей. 

Основою реалізації стимулюючих дій повинна бути зацікавленість усіх сторін 

цього процесу (власників переробних підприємств, працівників, держави, 

територіальних громад, а також лісових екосистем) у досягненні таких цілей: 

– отримання додаткових прибутків власниками, повна зайнятість, збільшення 

рівня зарплати працівників; 
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– зменшення сировинного експорту, повне завантаження існуючих та відкриття 

нових лісопереробних виробництв; 

– раціональне та комплексне використання наявного лісоресурсного потенціалу; 

– збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення нових робочих місць 

за рахунок зростання обсягів виробництва продукції лісопереробки. 

Запропоновані функціональна та забезпечувальні підсистеми створять необхідні 

організаційно-економічні передумови для застосування окремими суб’єктами найбільш 

прийнятних за певної ситуації інструментів стимулювання для розширення обсягів 

діяльності відповідних лісопереробних виробництв як об’єктів стимулювання. 

Серед найбільш дієвих інструментів стимулювання можна запропонувати 

наступні: 

- повна або часткова компенсація відсотків за кредитами комерційних банків, 

отриманих для реалізації інвестиційних проектів у сфері поглибленої лісопереробки; 

- надання різноманітних податкових пільг підприємствам з поглибленої 

лісопереробки (зменшення або анулювання на певний період ставки податку на 

прибуток, імпортного мита за ввезення обладнання та запчастин до нього, 

першочергове відшкодування вхідного ПДВ експортерам); 

- збільшення ставок ввізного мита на зарубіжну продукцію поглибленої 

лісопереробки, яка має вітчизняні аналоги; 

- зменшення ставок оподаткування дивідендних доходів приватних інвесторів, у 

тому числі зарубіжних; 

- фінансова, технічна, організаційна та юридична підтримка з боку держави 

вітчизняних виробників щодо впровадження міжнародних стандартів якості сировини, 

продукції та технологічних процесів у сфері лісопереробки; 

- прогресивне зменшення ставок екологічного податку виробникам, які 

впроваджують екобезпечні та енергоефективні технології поглибленої лісопереробки. 

У рамках цього механізму основними суб’єктами стимулювання повинні стати: 

органи законодавчої влади державного, регіонального і місцевого рівнів, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, держані адміністрації всіх рівнів, 

Держлісагентство України та його регіональні підрозділи, вітчизняні та іноземні 

фінансово-кредитні установи, інвестори, а також власники лісопереробних 

підприємств, трудові колективи й підприємці. Основна роль цих суб’єктів полягатиме в 

тому, щоб створити необхідні умови та належне організаційно-економічне 

забезпечення для впливу на визначені об’єкти стимулювання. 

Відповідно, основними об’єктами, на які пропонується звернути увагу у процесі 

стимулювання повинні, стати: виробництво ДСП, ДВП, MDF, лісохімічне виробництво, 

целюлозно-паперове виробництво, гідролізне виробництво та виробництво меблів із 

дерева. 

Функціональна підсистема стимулювання покликана створити необхідні умови 

для розробки стратегічних планів і програм розвитку поглибленої лісопереробки; 

закріплення за Мінекономрозвитку функцій з організації та контролю за діяльністю 

суб’єктів лісопереробки; формування місцевими органами влади системи економічних 

стимулів до розвитку лісопереробних виробництв. 
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         Рис. 2. Структура механізму стимулювання поглибленої лісопереробки 

Структура організаційно-економічного механізму стимулювання поглибленої лісопереробки 
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Роль забезпечуючої підпистеми буде також важливою, оскільки вона створювати 
належне фінансове, нормативно-правове та організаційне забезпечення для реалізації 
стимулюючих заходів. Зокрема, фінансова складова даної підсистеми буде спрямована 
на залучення іноземних інвестицій; державна фінанасової допомоги для реалізації 
важливих проектів загальнонаціональнго масштабу; підвищення ефективності 
управління власними обіговими коштами. 

Нормативно-правова складова спрямована на формування прозорих «правил гри» 
на лісовому ринку, посилення антимонопольного регулювання діяльності 
лісокористувачів, а також впровадження міжнародних екостандартів. З іншого боку, 
організаційна складова покликана стимулювати розвиток нових організаційних форм 
господарювання, створення нестатутних об’єднань (наприклад, у формі лісових 
кластерів і консорціумів), а також залучення до співпраці розглянутих раніше суб’єктів 
ринкової лісової інфраструктури [10]. 

Для стимулювання створення експортоорінтованих виробництв продукції 
поглибленої лісопереробки на початковому етапі доцільно реалізовувати разом з 
відомими у цій сфері світовими виробниками схеми аутсорсингу та франчайзингу, 
паралельно створюючи та розвиваючи власні вітчизняні бренди. 

Висновки. Отже, пропонується використати переваги системного підходу для 
стимулювання розвитку поглибленої лісопереробки на основі поєднання в одному 
механізмі суб’єктів, об’єктів та інструментів стимулювання, функціональної та 
забезпечувальної підсистем, що створять належне організаційно-економічне підгрунтя 
для досягнення визначених цілей. 

Розроблено структуру організаційно-економічного механізму стимулювання 
поглибленої лісопереробки, яка передбачає комбіноване застосування спеціальних 
інструментів з метою впливу суб’єктів на визначені об’єкти з використанням елементів 
функціональної та забезпечуючої підсистем для досягнення визначених цілей 
трансформації: отримання додаткових прибутків власниками, повна зайнятість, 
збільшення рівня зарплати працівників лісопереробних підприємств; раціональне та 
комплексне використання наявного лісоресурсного потенціалу; зменшення 
сировинного експорту, повне завантаження існуючих та відкриття нових 
лісопереробних виробництв; збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, 
створення нових робочих місць за рахунок зростання обсягів виробництва продукції 
лісопереробки. 
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У статті розглядаються питання необхідності пошуку нових підходів до управління 
маркетинговими комунікаціями територій міст, селищ, районів та регіону в цілому. Авторами 
пропонується та обґрунтовується можливість інтеграції адміністрацій територій та науково-освітніх 
закладів у Муніципальні студентські центри рекламних та PR-послуг. 
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КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ  

 
В статье рассматриваются вопросы необходимости поиска новых подходов в управлении 

маркетинговыми коммуникациями территорий городов, посёлков, районов и региона в целом. Авторами 
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The issues of necessity of search of the new approaches to managing the marketing communications of 

territories of cities, towns, districts and region in whole are reviewed in the article. Authors propose and justify 
the possibility of integration of administration of territories and science and education establishments into 
Municipal students’ centers for advertising and PR services. 

Keywords: marketing communications, advertising services, PR services, municipal students’ centers for 
advertising and PR services, marketing of territories. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Розвиток громадянського суспільства 
сучасної України супроводжується одночасними змінами в культурній, технічній та 
фінансовій сферах життєдіяльності країни. Спостерігається загострення конкурентної 
боротьби між територіями за інвестиційні та людські ресурси, туристичну 
привабливість. Традиційні форми, інструменти та методи адміністративного 
управління господарством міста чи області виявилися застарілими та неефективними у 
здобутті конкурентних переваг. В умовах гострої конкуренції потрібно 
використовувати маркетинговий інструментарій. Одним з ефективних інструментів є 
система маркетингових комунікацій. Накопичений досвід використання такого 
інструменту у сфері бізнесу можна і потрібно застосовувати у практиці 
адміністративного управління територіями областей, міст, районів та селищ. Правильне 
управління системою маркетингових комунікацій дозволить швидко і точно доставити 



Економічний форум 1/2016 
 

125 
 

добре підготовлену інформацію цільовій аудиторії про події, проблеми та можливості, 
які є, відбудуться чи були в конкретному місті чи області у цілому.    

Водночас, скорочення витрат на освіту та збільшення прірви між науковим та 
прикладним аспектами ведення господарства спонукають навчальні та наукові заклади 
шукати ефективні форми взаємодії з реальним сектором. Такою формою взаємодії 
може стати Студентський центр рекламних та PR-послуг при муніципалітеті. 

У разі створення та налагодження роботи Муніципальних студентських центрів 
рекламних та PR-послуг адміністрації територій отримають підрозділ із потужним 
потенціалом (знання про сучасні тенденції та технології виготовлення, розміщення, 
управління та контролю рекламних та інформаційних продуктів, дешева робоча сила з 
необхідним набором компетенцій та інше) у формуванні ефективних взаємовідносин із 
групами корисних аудиторій.   

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Ця 
проблематика є недостатньо науково розробленою. Є напрямок територіального 
маркетингу, де розглядаються питання організації ефективних комунікацій для 
просування територій міст та районів. Серед вітчизняних та іноземних науковців, які 
здійснюють дослідження в сфері територіального маркетингу можна, виділити праці 
І. Буднікевич, О. Герасименко, Н. Глинський, О. Дейнека, О. Карий, Ф. Котлер, Т. 
Марковський, М. Окландер, О. Панкрухін, І. Рейн, Й. Рокіцький, Т. Сачук, М. Фльорек, 
Д. Хайдер, М. Чорник, І. Чорна, Ю. Шаров, А. Шромник, А. Юняєва та інші. Існують 
також дослідження, що вивчають особливості організації роботи рекламних та PR-
агенцій – К. Бове, Д. Буллмор, Д. Дейтон, Ф. Джефкінс, Дж. Джоунс, Д. Квінн, К. 
Ллойд, Д. Мерсклін, Д. О’Моллі, Е. Моуер, Н. Стейвлі, та інші. Що ж до створення 
альтернативних чинним структур при муніципалітетах, які б оперативно, спираючись 
на найновіші наукові розвідки у сфері управління маркетинговими комунікаціями, 
реагували на відповідні проблеми, що виникають на місцях, то це залишається для 
нашої науки terra inkognita.   

Ціллі статті є обґрунтування необхідності створення студентських центрів 
рекламних та PR-послуг при муніципалітетах. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. У нашій статті під терміном «територія» ми 
розуміємо місто, область, район міста чи області. І. Буднікевич говорить про те, що 
чимало дослідників на базі класичного маркетингу формують свої підходи до 
комплексу маркетингу територій [2, с. 33]. Таким чином ми можемо провести деякі 
паралелі між територією та звичайним підприємством. Так само як і для звичайного 
підприємства, території потрібні інвестиції, технології, людський капітал, позитивний 
імідж. Завдяки цим ресурсам окрема територія спроможна реалізовувати програми 
економічного та соціального розвитку, ставати привабливою для бізнесу та туризму. 
Оскільки зазначені ресурси обмежені, то загострюється конкуренція між територіями, і 
без маркетингового інструментарію неможливо протидіяти конкурентам. Таким чином, 
у сучасних умовах успіх території у конкурентній боротьбі з іншими територіями 
визначається швидкістю створення та передачі інформації контактним аудиторіям. 

Неефективність роботи існуючих інформаційних підрозділів при адміністраціях 
територій зумовлена багатьма чинниками. Виділимо наступні: 

- неготовність спеціалістів на місцях швидко реагувати на розвиток Інтернет та 
мобільних технологій. З’явилися нові комунікаційні канали з можливістю зворотного 
зв’язку. Ці канали потрібно активно використовувати для поширення інформації про 
події та можливості території, які відкриваються у потенційних інвесторів, підприємців 
та туристів; 

- відсутність на місцях необхідних ресурсів для подолання інформаційної 
напруги. Перенавантаження інформаційними потоками комунікаційних каналів 
змушують суб’єктів комунікації шукати інноваційні підходи до створення 
повідомлення, яке б привернуло увагу. Йдеться про якість самого повідомлення, вибір 
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потрібного комунікаційного каналу, адаптацію повідомлення до можливостей 
вибраного каналу, час та інтенсивність розміщення; 

- скорочення витрат на утримання адміністративного апарату. Ця тенденція 
унеможливлює створення повноцінної команди спеціалістів з необхідним набором 
компетенцій; 

- низька якість інформаційного продукту та/або неправильний вибір 
комунікаційного каналу. Ці чинники позбавляють конкретну територію можливостей 
взяти повноцінну участь у конкурентній боротьбі з іншими. Таким чином, 
інформаційний продукт стає невидимим для контактних аудиторій унаслідок поганої 
якості самого продукту або/та невірного вибору каналу розповсюдження інформації; 

- відсутність маркетингового підходу в управлінні розвитком територій. 
Зазначений чинник дезорієнтує та ускладнює процеси управління маркетинговими 
комунікаціями. 

Робота чинних інформаційних підрозділів при адміністраціях територій 
ускладнилася ще й тим, що вийшла за межі самої території. Маємо на увазі те, що в 
сучасних умовах дуже часто корисні аудиторії (грантодавці, потенційні інвестори 
тощо) не є місцевими.  Крім того, змінився портрет контактних аудиторій. На рис.1 
представлений портрет контактних аудиторій, на які спрямовуються зусилля з 
формування іміджу території. 

Імідж території у різних груп корисних аудиторій − місцеві жителі, туристи, 
підприємці та підприємства, ЗМІ, громадські організації, муніципальні органи − 
формується по-різному. Крім того, що усі корисні групи аудиторій можна поділити на 
фізичні та юридичні особи, їх також можна розглядати з точки зору наближення до 
території, імідж якої ми формуємо. Потрібно розділяти:  

- підприємців, громадські організації, засоби масової інформації, туристів  на тих, 
які з місцевої території; тих, які із сусідніх територій нашої країни; тих, які з територій 
інших країн; 

- муніципалітет або органи державної влади цієї території; 
- представництва державних органів сусідніх територій нашої держави та інших 

держав; 
-  місцеві жителі цієї території. 
Той факт, що імідж території у різних групах аудиторій різний, вимагає окремого 

набору засобів, тривалості та інтенсивності дій з формування іміджу для кожного типу 
іміджу.  

 
Рис. 1. Структурний підхід до взаємодії різних типів іміджу території [3, с. 224] 

 



Економічний форум 1/2016 
 

127 
 

Тож спектр роботи з маркетинговими комунікаціями території надзвичайно 

широкий та складний. Потрібен унікальний підрозділ із широким набором компетенцій 

та оперативним реагуванням на швидкі зміни в зовнішньому оточенні. Таким 

підрозділом може бути Муніципальний студентський центр рекламних та PR-послуг.   

Муніципальний студентський центр рекламних та PR-послуг також стане базою 

для інтеграції освіти та науки з суб’єктами реального сектору. Жодна організація в 

окремо взятому регіоні, крім освітніх та наукових закладів, неспроможна у теперішніх 

умовах надати сучасну методологію та людські ресурси з необхідним набором 

компетенцій для управління маркетинговими комунікаціями території. Для наукових та 

освітніх установ Муніципальний студентський центр рекламних та PR-послуг надасть 

можливість отримати об’єкт досліджень, апробації теоретичних концепцій та наукових 

гіпотез, стане додатковим джерелом фінансування наукових пошуків, створить базу 

практики для спеціалістів та магістрів економічних, технічних, філологічних, 

журналістських та інших напрямків підготовки тощо. 

Отже цю проблематику потрібно розглядати у зрізі відносин не тільки між 

адміністрацією територій із групами корисних аудиторій, але й активної участі в них 

закладів освіти та науки. 

Створення інфраструктурного підрозділу Муніципального студентського центру 

рекламних та PR-послуг має на меті: 

По-перше, забезпечити та задовольнити потреби місцевих общин та бізнес-

середовища у доступності до оперативної та якісної інформації про події, проблеми та 

можливості для мешканців та туристів регіону у цілому, районів, міст та селищ, 

інвестиційної привабливості територій, сфер культури та бізнесу. 

По-друге, підвищити якість підготовки студентів в галузі маркетингу, реклами, 

зв’язків з громадськістю, журналістики, дизайну та програмування. 

Перед підрозділами Муніципального студентського центру рекламних та PR-

послуг стоятимуть завдання наступного змісту: 

1. Практичного характеру:  

- розробка інформаційного пакету матеріалів для розміщення у різних каналах 

комунікації (мас-медіа, зовнішня реклама, друковані матеріали, Інтернет). Інформаційні 

пакети матеріалів розроблятимуться не тільки на основі замовлень від і для органів 

місцевої влади, а й для громадських організацій, бізнес-центрів та торговельно-

промислових палат. Джерелом інформації можуть слугувати не тільки сайти зазначених 

установ, але й дані, отримані завдяки особистим зустрічам, телефонним перемовинам, 

анкетуванням, кабінетним дослідженням, діловому листуванню з керівним складом 

департаментів, підрозділів та служб місцевих органів влади, громадських організацій, 

бізнес-центрів та торговельно-промислових палат; 

- супроводження та контроль за розміщенням розроблених інформаційних 

пакетів у різних каналах комунікації. Муніципальний студентський центр рекламних та 

PR-послуг здійснюватиме таку роботу через співпрацю із субпідрядниками – 

власниками та операторами рекламних носіїв, мас-медіа, друкарень, Інтернет-ресурсів; 

- організація внутрішніх та зовнішніх семінарів, круглих столів та тренінгів про 

особливості роботи та дій, спрямованих на створення іміджу та брендів подій, 

територій у інформаційному просторі, та їх презентацій. Так само, як і при розробці 

інформаційного пакету матеріалів для розміщення у різних каналах комунікації, ця 

робота не обмежується лише виконанням замовлень для органів місцевої влади. 

Подібну роботу можливо й потрібно виконувати для громадських організацій, бізнес-

центрів та торговельно-промислових палат. 

2. Освітнього та наукового змісту. 
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Організація заходів освітнього та наукового змісту здійснюватиметься на основі 

угод про співпрацю в освітньо-прикладній сфері з громадськими організаціями, 

професійними спілками маркетологів, рекламістів, художників, дизайнерів, 

журналістів, бізнес-центрами, торговельно-промисловими палатами, видавництвами, 

медіа-холдингами, рекламними та PR-агентствами, теле-, радіостудіями та 

звукозаписуючими компаніями. Така співпраця буде втілюватися через: 

- навчальні тренінги зі специфіки роботи з різними каналами комунікації; 

- навчальні тренінги з роботи над дизайном зображень, комп’ютерної графіки, 

відео- та фотозйомки, монтажу відеоматеріалів та звукозаписів, створенням теле- та 

радіорепортажів, передач, лайфсторі, вуличному стріму, роботі з текстом та написанні 

тексту подій для інформаційного простору; 

- навчальні тренінги з історії світової, національної та регіональної культури, 

мистецтва, етики та естетики, психології та риторики, про світові тенденції у мистецтві 

та культурі, журналістиці, дизайні, літературі, постановці сцени, сценаристиці та 

операторській роботі.  

Організація повноцінної роботи Муніципальних студентських центрів рекламних 

та PR-послуг дасть наступні вигоди: 

По-перше, з’явиться підрозділ з чітко організованою роботою з розробки 

інформаційного пакету матеріалів для розміщення у різних каналах комунікації (мас-

медіа, зовнішня реклама, друковані матеріали, Інтернет). 

По-друге, регулярне отримання доступної та якісної інформації територіальними 

общинами, громадськими організаціями, підприємцями, інвесторами та туристами 

через систематичне розміщення на рекламних носіях, медіа, виставках та ярмарках. 

По-третє, здійснюватиметься формування та розвиток позитивного іміджу та 

сильного бренда міста, регіону, подій, наукового, освітнього, культурного, 

інвестиційного та бізнес-середовища. Це, у свою чергу, приведе до: 

- збільшення туристичних потоків; 

- збільшення кількості форумів, конференцій, фестивалів та інших подій у місті, 

в окремих територіях та регіоні в цілому; 

- збільшення числа згадувань та знань про місто, окремі території та регіон в 

інформаційному просторі України та закордоном. 

По-четверте, з’явиться можливість оперативного та якісного інформування про 

заплановані, ті, що відбуваються, та ті, які вже відбулися події та заходи у місті, 

регіоні, територіях туристичного, культурного, спортивного, інвестиційного, 

підприємницького, наукового та освітнього характеру. Здійснюватиметься це через 

розміщення рекламних та інформаційних матеріалів на рекламних носіях, у 

національних та міжнародних друкованих виданнях та Інтернет-ресурсах, на виставках 

та ярмарках.    

По-п’яте, налагодяться регулярні відносини з місцевими органами влади та 

громадськими організаціями з розробки інформаційних концептів та інформаційні 

пакети про значимі для суспільства події, проблеми та можливості. 

По-шосте, оскільки сучасний комунікаційний простір різноплановий, розроблені 

інформаційні концепти будуть втілюватися в форми доступні та придатні для 

розміщення й трансляції на різних носіях. 

По-сьоме, зросте потреба з боку різних груп корисних аудиторій (в залежності від 

сфери: соцзахист, здоров’я, спорт, туризм, науки, культура, бізнес-середовище) у 

специфічній для  їних інформації.  

По-восьме, набуття студентами додаткових знань, навиків та компетенцій з 

оперативної роботи із різними сучасними комунікаційними каналами. 
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По-дев’яте, набуття студентами практичних знань та навиків роботи з різними 

засобами створення, обробки та оформлення інформаційного пакету матеріалів для 

розміщення в різних комунікаційних каналах (мас-медіа, зовнішня реклама, друковані 

матеріали, Інтернет). Це, у свою чергу, призведе до збільшення швидкості та якості 

обробки замовлень та формування інформаційних пакетів матеріалів.   

По-десяте, отримання студентами додаткових знань із суміжних сфер науки та 

культури, що необхідні для створення якісного інформаційного продукту.  

По-одинадцяте, у студентів значно скоротиться розрив між теоретичними та 

прикладнимим аспектами знань та навиків. 

По-дванадцяте, завдяки Муніципальному студентському центру рекламних та PR-

послуг утвориться інтелектуальна спільнота, яка сприятиме збагаченню її учасників 

знаннями суміжних культурних та наукових сфер. 

Висновки. У своєму дослідженні ми, сподіваємося, донесли ідею створення 

Муніципальних студентських центрів рекламних та PR-послуг як ефективного та 

інноваційного підходу у вирішенні низки питань з управління маркетинговими 

комунікаціями окремого міста, району чи області у цілому. Тим більше, що подібні 

практики співпраці з багатьох питань господарського життя із науково-дослідними та 

освітніми закладами в розвинених країнах вже давно стали нормою.  
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У публікації проведено аналіз стану та встановлено тенденції відтворення основних виробничих 

засобів підприємств залізничного транспорту з метою наукового обґрунтування теоретичних основ 

інноваційно-інвестиційного відтворення основних виробничих засобів як важливої складової 
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економічного розвитку. Зроблено висновки, що чинна система фінансування відтворення основних 

виробничих засобів підприємств залізничного транспорту не забезпечує просте і розширене відтворення. 

Запропоновано заходи, що забезпечать підвищення ефективності функціонування, економічного розвитку 

підприємств залізничного транспорту та інтеграції вітчизняного залізничного транспорту у 

загальноєвропейську транспортну систему. 

Ключові слова: знос, фінансові ресурси, інноваційно-інвестиційне відтворення, основні виробничі 

засоби, економічний розвиток, підприємства залізничного транспорту. 
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AN INNOVATIVE-AND-INVESTMENT REPRODUCTION OF THE FUNDAMENTAL 

PRODUCTION MEANS OF THE RAILROAD TRANSPORT’S ENTERPRISES 

 
In a publication the analysis of the condition is established and the trends of reproduction of the 

fundamental production means of the railroad transport’s enterprises is ascertained for the purpose of a scientific 

substantiation of the theoretical foundations of an innovative-and-investment reproduction of the fundamental 

production means as of an important constituent of an economic development. The conclusions are drawn as to 

the fact, that the current system of financing of the reproduction of the fundamental production means at the 

expense of the proper and engaged financial resources doesn’t correspond to the requirements and it doesn’t 

provide for the ordinary and for the extended reproduction of the fundamental production means of the railroad 

transport’s enterprises. The introduction of an innovative-and-investment reproduction of the fundamental 

production means of the railroad transport’s enterprises will contribute to the increase of their functioning’s 

efficiency, to an economic development and to the integration of the homeland railroad transport into the 

common European transport system. 

Key words: the wear-and-tear, the financial resources, an innovative-and-investment reproduction, the 

fundamental production means, an economic development, the railroad transport’s enterprises. 
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВОССОЗДАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 
В публикации проведено анализ состояния и установлены тенденции воссоздания основных 

производственных средств предприятий железнодорожного транспорта с целью научного обоснования 

теоретических основ инновационно-инвестиционного воссоздания основных производственных средств как 

важной составляющей экономического развития. Сделаны выводы, что действующая система 

финансирования воссоздания основных производственных средств предприятий железнодорожного 

транспорта не обеспечивает простое и расширенное воспроизводство. Предложены мероприятия, которые 

обеспечат повышение эффективности функционирования, экономического развития предприятий 

железнодорожного транспорта и интеграции отечественного железнодорожного транспорта, в 

общеевропейскую транспортную систему.  

Ключевые слова: износ, финансовые ресурсы, инновационно-инвестиционное воспроизводство, 

основные производственные средства, предприятия железнодорожного транспорта.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Протягом тривалого часу для економіки 

України характерними особливостями були економічна криза, падіння обсягів 

виробництва, нестабільність, постійний дефіцит державного бюджету і, як наслідок – 

недостатні інвестиційні витрати. Внаслідок таких процесів виникла нестача коштів та 

знизились обсяги капітальних вкладень в основні виробничі засоби підприємств 

залізничного транспорту країни і відповідно майже припинилося їхнє оновлення. Чинна 

практика фінансування матеріально-технічної бази вже не забезпечує ефективного 

функціонування підприємств залізничного транспорту України та здійснення не лише 

розширеного, але й простого відтворення основних засобів. Тому виникла нагальна 
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потреба у розробці заходів для подолання зазначеної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Дослідження проблем відтворення основних засобів на підприємствах залізничного 

транспорту знайшло відображення в наукових працях вітчизняних та зарубіжних 

вчених таких, як Л.А. Бахаревої, А.А. Гуламова, М.А. Демченко, В.П. Ільчука, 

О.В. Кравчука, Е.П. Кондратової, Б.М. Лапідуса, С.П. Міщенко, А.А Покотілова, 

Є. М. Талавіри, С.Є. Ткаченко [1-12] тощо. Аналіз наукових публікацій свідчить про те, 

що проблема є актуальною, їй приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні науковці, а також 

керівні органи підприємств залізничного транспорту. Проте аналіз наукових здобутків 

свідчить про те, що існує ще багато невирішених задач щодо досягнення ефективності 

процесів відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту. 

Цілі статті. Провести аналіз стану та встановити тенденції відтворення основних 

виробничих засобів з метою наукового обґрунтування теоретичних основ інноваційно-

інвестиційного відтворення основних виробничих засобів як важливої складової 

економічного розвитку підприємств залізничного транспорту. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Багато років матеріально-технічна база 

залізничного господарства, і в тому числі підприємств залізничного транспорту, була 

здатна задовольняти попит споживачів у транспортних послугах. Проте об’єкти 

основних виробничих засобів українських підприємств залізничного транспорту на 

початок 1992 року мали знос 30 %, у 2000 році – майже 50 %, у 2010 році він становив 

більше 90 %, а на початок 2015 року – 99 %. 

Однією із основних причин такого становища є недостатність фінансового 

забезпечення відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного 

транспорту, яке за період 1992 – 2010 рр. задовольнялося на рівні 25-30% [13, с. 38-39] 

та залишається на такому низькому рівні до сьогодні. 

Метою фінансового забезпечення відтворення основних виробничих засобів є 

формування на підприємствах залізничного транспорту необхідних коштів для 

відтворення виробничого потенціалу, основне завдання якого полягає у прийнятті 

рішень щодо складу та структури джерел фінансування цього процесу. 

Важливе значення при цьому має вибір оптимальної структури джерел 

фінансування відтворення основних засобів. Таке фінансування здійснюється за 

рахунок власних і залучених коштів. Структура джерел фінансування відтворення 

основних засобів суб’єктів господарювання залежить від багатьох факторів, зокрема: 

від рентабельності капіталу, умов та ставки оподаткування прибутку підприємства; 

темпів зростання обсягів реалізації послуг та їхньої стабільності; структури активів 

підприємства; стану ринку капіталу; відсоткової політики комерційних банків; рівня 

управління фінансовими ресурсами підприємства; змісту стратегічних цільових 

фінансових рішень підприємства тощо. 

До власних фінансових ресурсів підприємств залізничного транспорту відносять 

амортизаційні відрахування, прибуток, резервний капітал. Капітальні інвестиції 

підприємств залізничного транспорту за джерелами фінансування представлено в 

табл. 1, де до коштів бюджету відносяться кошти державного та місцевих бюджетів, в 

складі власних коштів вагоме місце займають амортизаційні відрахування, інші 

джерела формуються за рахунок кредитів банків, коштів іноземних інвесторів та ін.  
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Таблиця 1 

Джерела фінансування капітальних інвестицій підприємств залізничного транспорту, 

тис. грн 

Показники 
Значення за роками 

2010 2011 2012 2013 2014 

Капітальні інвестиції, всього 8478459 9643168 12831701 6505575 4619850 

з них за рахунок:  

Коштів бюджету 650000 601497 309815 0 0 

% до всього 7,67 6,24 2,41 0 0 

Власних коштів 5005061 5053641 5198106 3233231 2296731 

% до всього 59,03 52,41 40,51 49,70 49,71 

Інших  2823398 3988030 7326780 3272344 2323119 

% до всього 33,30 41,35 57,08 50,30 50,29 

Джерело: Складено за даними статистичної звітності підприємств залізничного транспорту 
 

Протягом 2010–2014 рр. найбільше освоєно капітальних інвестицій у 2012 в 

основному за рахунок власних коштів та кредитів банків, найменше у 2014 році. Кошти 

місцевих бюджетів надходили на суму 11,02 млн грн у 2012 році по Придніпровській 

залізниці. Основним джерелом формування власних коштів на капітальні інвестиції є 

амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування спрямовані на відтворення 

основних засобів, які зношуються в процесі використання. Вони повинні виконувати 

відтворювальну функцію щодо простого відтворення. 

У табл. 2 наведено показники капітальних інвестицій за напрямами їхнього 

використання на підприємствах залізничного транспорту.  

Найбільша питома вага в складі капітальних інвестицій протягом 2008–2014 рр. 

припадає на капітальне будівництво – в середньому більше 55 %, цей показник має 

тенденцію до збільшення від 50,91 % до 56,50 % протягом періоду, що аналізується. 

 

Таблиця 2 

Капітальні інвестиції на підприємствах залізничного транспорту України, млн грн 

Показник 
Значення за роками 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Капітальне будівництво 4880,1 3781,9 4595,7 6713,0 5811,4 3156,4 1783,5 

% до разом 50,91 66,79 59,39 69,35 39,69 52,95 56,50 

Придбання (виготовлення) 

основних засобів 
4525,0 1728,9 2901,6 2713,4 8542,0 2589,2 1230,8 

% до разом 47,21 30,53 37,50 28,03 58,33 43,43 38,99 

Придбання (виготовлення) 

інших необоротних 

матеріальних активів 

136,0 106,5 179,0 201,8 222,8 189,5 124,8 

% до разом 1,42 1,88 2,31 2,08 1,52 3,18 3,95 

Придбання (створення) 

нематеріальних активів 
43,9 45,2 61,6 52,4 66,8 26,1 17,8 

% до разом 0,46 0,80 0,80 0,54 0,46 0,44 0,56 

Разом 9585,0 5662,5 7737,9 9680,6 14643,1 5961,2 3156,9 

Джерело: Дані бухгалтерської звітності підприємств залізничного транспорту 
 

У 2012 р. даний показник має тенденцію до зменшення і становить 39,69 % від 

загальної величини капітальних інвестицій. На противагу цьому спостерігаємо 

тенденцію до зменшення капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) 

основних засобів від 47,21 % до 38,99 % протягом того ж періоду, і лише у 2012 р. 

даний показник становив 58,33 % питомої ваги усіх капітальних інвестицій. Капітальні 

інвестиції на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 

зовсім незначні та становлять протягом всього періоду не більше 4 %.  
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Під час аналізу даних бухгалтерської звітності підприємств залізничного 

транспорту було встановлено, що у складі операційних витрат амортизаційні 

відрахування за період 2010–2014 рр. становлять від 17,2 % до 14 %, при цьому у 

2010 р. – 17,2 %, а станом на 2014 р. спостерігається тенденція до зменшення - 14,0%. 

Для детального аналізу використання амортизаційних відрахувань як 

внутрішнього джерела інвестування використано дані табл. 3. 

Згідно з даними табл. 3 існує тенденція до збільшення амортизаційних 

відрахувань протягом 2008–2014 рр., при цьому з 2013 р. спостерігається незначне 

зменшення порівняно із 2012 р.. У 2009 р. порівняно із 2008 р. амортизаційні 

відрахування збільшилися у 1,1 раза (на 9,6 %), хоча коефіцієнт оновлення основних 

засобів за цей період залишався на рівні 0,06 [14, с. 142], тобто збільшення 

амортизаційних відрахувань за рахунок надходження нових об’єктів не спостерігається. 

Найбільша питома вага у складі використаних амортизаційних відрахувань належить 

придбанню (виготовленню) та поліпшенню основних засобів. Так, у 2008 р. вона 

становила 73,5 %. Але, починаючи із 2009 р. до 2013 р. спостерігається тенденція до 

збільшення за таким напрямом використання амортизаційних відрахувань, як 

погашення позик, отриманих на капітальні інвестиції. Тобто, за рахунок власних 

коштів, протягом п’яти років відбувається погашення залучених на інвестиційні 

потреби коштів, що не дозволяє раціонально використовувати протягом цього періоду 

внутрішні джерела інвестицій на основне їхнє призначення, а саме на просте 

відтворення основних засобів. Результати даних досліджень дозволяють зробити 

висновок, що за період 2008–2014 рр., який аналізується, спостерігається нераціональне 

витрачання амортизаційних відрахувань. 

Таблиця 3 

Показники використання амортизаційних відрахувань підприємств залізничного 

транспорту України, млн грн 

Показники 
Значення за роками 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Нараховано за рік 6150,3 6497,9 6767,8 6988,8 7611,7 6895,2 6307,1 

Темп росту, % до 2008 р. 100,0 109,6 114,1 117,8 128,3 116,3 106,3 

Використано за рік 6065,59 6497,6 5747,6 5517,3 6884 5423,4 4906,7 

у т. ч. на:               

будівництво об’єктів 1430,48 1207,3 1082,2 1895,8 1177 1336,8 2212,8 

Питома вага, % 23,59 18,58 18,83 34,36 17,1 24,65 45,1 

придбання (виготовлення) та 

поліпшення основних засобів 
4458,5 2437,4 1910 1874,5 2668,4 1542 1564,1 

Питома вага, % 73,5 37,51 33,23 33,97 38,76 28,43 31,88 

з них машини та обладнання 697,65 376,5 496,2 380,2 856 341,6 246,2 

Питома вага, % 11,5 5,79 8,63 6,89 12,43 6,3 5,02 

придбання (створення) 

нематеріальних активів 
45,68 44,3 40,6 53,3 45,4 26,8 14,8 

Питома вага, % 0,75 0,68 0,71 0,97 0,66 0,49 0,3 

погашення позик, отриманих 

на капітальні інвестиції 
38,55 2724,4 2573,8 1491,7 2801,6 2394,1 1005,4 

Питома вага, % 0,64 41,93 44,78 27,04 40,7 44,15 20,49 

Придбання інших 

необоротних матеріальних 

активів 

92,38 84,2 141 202 191,7 123,7 109,6 

Питома вага, % 1,52 1,3 2,45 3,66 2,78 2,28 2,23 

Джерело: Складено за даними бухгалтерської звітності підприємств залізничного транспорту 

 
Також враховуючи той факт, що на підприємствах залізничного транспорту 

України, внаслідок заниження первісної вартості основних засобів порівняно з 
ринковою протягом тривалого часу амортизаційні відрахування нараховувалися по 
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заниженій амортизаційній вартості, даний показник не відповідає сучасним потребам 
щодо простого, а тим більше розширеного відтворення основних засобів. А отже 
потребує реформ державна амортизаційна політика з метою урахування галузевих 
особливостей суб’єкта господарювання. 

Ще однією із вагомих проблем, що має прямий вплив на відтворювальні процеси 
основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту, є негативні 
наслідки кризового стану економіки України 1990–1999 рр., а саме – катастрофічне 
падіння обсягів перевезень вантажів з 974 млн т до 284 млн т, тобто у 3,43 раза. Це, в 
свою чергу, призвело до порушення всіх процесів виробництва та відтворення 
основних виробничих засобів. 

Відновлення обсягів перевезення вантажів вітчизняними підприємствами 
залізничного транспорту почалося з 2000 р. В цілому за 2000–2013 рр. обсяг 
перевезених вантажів збільшився з 357 млн т до 444 млн т або на 24,4 %. Проте 
міжнародна криза, що почалася у 2008 р., спричинила спад обсягів перевезених 
вантажів залізницями України на 2,9 % та у 2009 р. порівняно з 2007 р. на 23,9 %. 
Станом на 2014 р. у зв’язку із воєнними діями на сході та анексією Криму знов 
відбулося зниження обсягів перевезень вантажів порівняно з попереднім періодом на 
15 %. Звичайно, така тенденція негативно вплинула на кінцевий результат діяльності 
підприємств залізничного транспорту, а отже на скорочення їх власних коштів на 
капітальні інвестиції. 

Необхідно зазначити про невідповідність темпів зростання цін на продукцію та 
ресурси (металопрокат, залізобетонні шпали, запасні частини для рухомого складу, 
дизельне паливо та електроенергія тощо) темпам підвищення тарифів на пасажирські та 
вантажні перевезення. У той час як тарифи на залізничні послуги жорстко регулюються 
державою, ціни на продукцію, яка споживається залізничним транспортом, 
формуються в ринкових умовах, у зв’язку з чим зберігається тенденція до відставання 
темпів росту тарифів від темпів зростання цін у промисловості. 

Що стосується обсягів перевезень пасажирів залізничним транспортом, то за 
період 2000–2014 рр. мало місце їхнє зниження на 31,8 %. Взагалі, пасажирські 
перевезення залізничним транспортом традиційно є збитковими, так як збитки від 
перевезення пільгових категорій громадян не відшкодовуються з боку держави. 
Відбувається перехресне субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок 
прибуткових вантажних. Як наслідок кінцевий результат у вигляді чистого прибутку 
значно менший від того, який міг бути у разі виконання державою чинного 
законодавства щодо надання компенсації проїзду пільгових категорій громадян 
підприємствам залізничного транспорту. Отже, власне джерело у вигляді прибутку не 
задовольняє сьогоднішніх потреб відтворення основних засобів. Доцільно здійснювати 
впровадження податкових пільг на прибуток, який інвестується у відтворення основних 
виробничих засобів, особливо на інноваційний розвиток виробництва. 

Старіння основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту 
призводить до зниження його виробничого потенціалу, зменшення доходів від надання 
транспортних послуг, до зростання ремонтно-експлуатаційних витрат. В цілому це веде 
до зниження показників ефективності діяльності залізничного транспорту. 

Відтворення основних виробничих засобів, в таких умовах, набуває особливого 
значення. Функціонування основних виробничих засобів тісно пов’язане з поняттям 
відтворення. Останнє явище можна розглядати як систему, тобто сукупність елементів 
економічного механізму підприємства та зв’язки між ними, які взаємодіють з метою 
відновлення виробничого потенціалу суб’єкта господарської діяльності [3, с. 73]. 

Відтворення основних засобів є складовою загального процесу відтворення, а 
також не самоціль, а напрям реалізації загальних стратегічних цілей підприємства, 
пов’язаних з економічним розвитком та забезпеченням конкурентоспроможності [15]. 

Основні засоби в результаті повного відновлення відтворюються, як правило, не в 
первісній формі, а у формі, відповідній сучасному рівню розвитку виробничих сил під 
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впливом дії науково-технічного прогресу [3, с. 73]. 
С. В. Мочерний [16, с. 227] відтворення основних засобів розглядає як постійне 

повторення та безперервне відновлення засобів праці в натуральному та вартісному 
вираженні. 

М. А. Демченко [3, с. 73] під відтворенням основних засобів розуміє розвиток, 
тобто невідворотну, визначено спрямовану і закономірну зміну матеріальних об’єктів, 
що приводить до виникнення нової якості. Також він стверджує про те, що існує 
термінологічна плутанина відносно використання понять відтворення та відновлення 
(оновлення). 

Є. В. Талавіра [11, c. 122] під відтворенням вантажного вагонного парку, тобто 
основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту, розуміє постійний 
процес оновлення, модернізації та підтримки. При цьому під оновленням вантажного 
вагонного парку вона розглядає заміну на такі аналогічні типи вантажних вагонів, які 
виготовлені за сучасними технологіями, з удосконаленими техніко-економічними 
показниками, що відповідають європейським стандартам якості та економічності. 
Також авторка звернула увагу на те, що в багатьох наукових працях присвячених 
дослідженню питань відтворення основних засобів не надається повного 
універсального визначення поняттям «відтворення», «відновлення» та «оновлення» 
основних виробничих засобів. На її думку, відновлення передбачає лише просте 
відтворення. 

Коректне використання термінології є важливою складовою для розуміння 
процесів та функцій, що виконують ті чи інші основні засоби для забезпечення 
безперебійного технологічного процесу та сприяють зміцненню матеріально-технічної 
бази підприємств залізничного транспорту. Відтворення основних виробничих засобів, 
в свою чергу, пов’язане із виробничим відтворенням, тобто, із безперервним 
повторенням процесу виробництва. Щоб процес відтворення відбувався безперервно 
необхідні всі чинники та умови для виробництва. 

Як відомо, відтворення основних засобів полягає у процесі безперервного 
оновлення продуктивних сил, природних ресурсів, економічних відносин. Отже, 
кожний виробничий цикл повинен супроводжуватися відновленням відповідних засобів 
виробництва, яке полягає у заміні зношених основних виробничих засобів у 
натуральному та вартісному вираженні шляхом придбання нових, будівництва та 
створення власними силами, проведення капітального ремонту без покращення якісних 
характеристик. 

Що стосується терміну «оновлення основних виробничих засобів», то його 
застосування зумовлене тим, що ці засоби, приймаючи участь у виробничих процесах, 
не лише поступово зношуються, передаючи свою вартість на створювану продукцію чи 
надані послуги, а й морально старіють при появі нових досконаліших засобів під 
впливом науково-технічного прогресу. Тому оновленням основних виробничих засобів 
можна вважати постійний, безперервний процес їх заміни як в натуральному, 
вартісному, так і якісному вираженні шляхом придбання нових, будівництва та 
створення власними силами, реконструкції, технічного переозброєння, модернізації та 
проведення капітального ремонту із удосконалення техніко-економічних показників. 
Заміна повинна забезпечити запровадження тих основних виробничих засобів, що 
мають вищу продуктивність, ніж старі, забезпечують зниження витрат на експлуатацію, 
не шкодять природному середовищу, мають тривалий життєвий цикл. 

Як наслідок відновлення передбачає постійну, своєчасну та безперервну заміну 
основних засобів у натуральному та вартісному вираженні, тобто забезпечує просте 
відтворення основних засобів. Функціями відновлення є відшкодування зношених 
основних виробничих засобів у вартісному виразі, збільшення їхньої кількості у 
натуральному вираженні, підтримання наявних засобів у робочому стані для 
забезпечення безперебійного технологічного процесу галузевих підприємств. 
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Оновлення основних виробничих засобів на відміну від відновлення передбачає 
постійну, своєчасну та безперервну їх заміну у натуральному, вартісному та якісному 
вираженні, тобто забезпечує розширене відтворення. Функціями оновлення основних 
виробничих засобів є забезпечення технологічного процесу новими, продуктивними, 
економічними, екологічними, з великим життєвим циклом основними виробничими 
засобами з метою підвищення ефективності діяльності підприємств залізничного 
транспорту. 

Доцільно розглядати відтворення, як найбільш широке поняття, яке поєднує 
процеси простого та розширеного відтворення основних виробничих засобів, залежно 
від одержаних результатів. 

Як відомо, при простому відтворенні досягається збереження споживчої вартості 
основних засобів, тобто їх відновлення відбувається у тому ж обсязі в межах 
накопиченої амортизації. 

Просте відтворення може здійснюватися у таких формах, як поточний ремонт, 
капітальний ремонт та заміна застарілих основних засобів в обсягах сум накопиченої 
амортизації. 

Розширене відтворення передбачає зростання споживчої вартості, тобто якості та 
кількості діючих та створення нових основних засобів за умов більш високо технічного 
та технологічного рівня. Для ефективності цього процесу відтворення необхідно 
залучення як внутрішніх, так і зовнішніх джерел інвестицій. 

Останнім часом дослідники звертають увагу на ще один тип відтворення – 
звужене [3, 17]. Звужене відтворення основних засобів – це такий вид відтворення, коли 
кількість і вартість основних засобів поступово зменшується (зайві основні засоби 
реалізуються, передаються в оренду, лізинг тощо) [17, с. 193]. 

М. А. Демченко [3, с. 77] було запропоновано підхід до розподілу областей 
відтворення залежно від його типу, який передбачає спрямування процесу відтворення 
основних засобів в будь-якому з чотирьох напрямів: перший, розширене відтворення – 
передбачає покращення якісного стану та збільшення кількісного складу; другий, 
екстенсивний розвиток – враховує погіршення якісного стану та збільшення 
кількісного складу; третій, звужене відтворення – характеризується погіршенням 
якісного стану та зменшенням кількісного складу засобів виробництва і є одним із 
найбільш негативних напрямів розвитку; четвертий, інтенсивний розвиток – відображає 
покращення якісного стану та зменшення кількісного складу. При цьому автор 
наголошує на тому, що під якісним станом необхідно розуміти, перш за все, 
продуктивність засобів виробництва, а при визначенні кількісного складу спиратись на 
показники виробничої потужності, оскільки натуральні або грошові вимірники 
кількісного складу об’єктів не відображають повною мірою стану протікання 
відтворювальних процесів. 

Така думка є обґрунтованою, так як якісний стан основних засобів, в першу чергу, 
підтверджується ефективними, потужними (продуктивними) техніко-технологічними 
характеристиками: чим новіший, продуктивніший, з більшими можливостями об’єкт 
основних засобів, тим вища його якість. 

В сучасній економіці виділяють також інноваційне відтворення. Інноваційне 
відтворення – це відносно новий термін, який показує, що відтворення відбувається на 
принципово новій основі – технологічно-організаційній, управлінсько-інформаційній, 
постачально-збутовій, фінансово-економічній тощо, головним елементом є наявність 
економічного прибутку (надприбутку) [17, с. 194]. 

Інноваційний розвиток для підприємств залізничного транспорту особливо 
актуальний. Матеріально-технічна база зношена, а у зв’язку з майбутньою інтеграцією 
України до Європейського Союзу повинні бути виконані всі умови, у тому числі, й з 
розвитку основних засобів підприємств залізничного транспорту для того, щоб вітчизняна 
залізнична транспортна система могла інтегруватися у загальноєвропейську. Для того, щоб 
оновити на високому якісному рівні основні виробничі засоби підприємств залізничного 
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транспорту необхідні значні фінансові ресурси. Специфікою основних виробничих засобів 
підприємств залізничного транспорту є їх висока вартість і те, що для їх оновлення 
потрібні масштабні капітальні вкладення. Такі капітальні вкладення будуть окуповуватися 
протягом тривалого періоду часу, тому самі основні виробничі засоби є інвестиційно 
малопривабливими. Але при цьому без інвестицій неможливо здійснити їх оновлення на 
інноваційній основі. 

Тому можна стверджувати, що мова йде про інноваційно-інвестиційне відтворення 
основних виробничих засобів, яке, враховуючи наростаючу швидкість науково-технічного 
прогресу, є можливим та необхідним для підприємств залізничного транспорту. 

Враховуючи стан основних виробничих засобів підприємств залізничного 
транспорту таке інноваційно-інвестиційне відтворення має бути динамічним, тобто 
набувати стабільних широких масштабів; постійним, оскільки науково-технічний 
прогрес весь час розвивається, а необхідність забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання буде вимагати постійного 
впровадження досягнень такого прогресу, у тому числі в основні виробничі засоби; 
безперервним, щоб забезпечити їх безперебійне оновлення. 

Інноваційно-інвестиційне відтворення повинно відбуватися за рахунок створення 
інноваційних техніко-технологічних характеристик основних виробничих засобів, які 
полягають у впровадженні сучасних зразків рухомого складу, інноваційних технологій 
діагностики та утримання об’єктів інфраструктури, управління роботою станцій та 
здійснення диспетчерського контролю з використанням глобальних супутникових систем, 
в удосконаленні конструкцій залізничної колії, впровадженні сучасних технологій ремонту 
та модернізації виробничих споруд, у результаті чого будуть вироблятися та надаватися 
інноваційні послуги зі швидкісного перевезення клієнтів. 

Враховуючи вищевикладене під інноваційно-інвестиційним відтворенням основних 
виробничих засобів підприємств залізничного транспорту будемо розуміти динамічне, 
постійне та безперервне їхнє оновлення у натуральному, якісному та вартісному вираженні 
на новій техніко-технологічній основі, що сприяє синхронному впровадженню сучасних 
якісних характеристик рухомого складу, інфраструктури, інформаційних систем, 
ремонтної бази шляхом залучення сукупності інвестиційних ресурсів, як внутрішніх, так і 
зовнішніх, спрямованих на забезпечення виробничого процесу сучасною, якісною, 
високопродуктивною матеріально-технічною базою. 

Висновки. В результаті проведеного аналізу стану та встановлення тенденцій 
відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту можна 
зробити висновки, що обсяги й доступність традиційних джерел капітальних інвестицій, 
таких як власні ресурси, бюджетне фінансування, банківські кредити, не задовольняють 
інвестиційні потреби підприємств залізничного транспорту України у здійсненні 
широкомасштабного ефективного відтворення основних виробничих засобів. Тому 
важливим завданням на даному етапі стає пошук та вдосконалення використання як 
традиційних, так і нетрадиційних джерел і форм фінансування відтворювальних 
процесів основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту. 

У зв’язку з важливістю підприємств залізничного транспорту для розвитку 
економіки країни кредитування відтворення основних засобів потрібно здійснювати на 
пільгових умовах при державній підтримці. 

Впровадження інноваційно-інвестиційного відтворення основних виробничих 
засобів підприємств залізничного транспорту буде сприяти підвищенню ефективності 
їхнього функціонування, економічному розвитку та інтеграції вітчизняного залізничного 
транспорту у загальноєвропейську транспортну систему. 

Список використаних джерел: 
1.  Бахарева Л.А. Обоснование источников воспроизводства основных фондов российских железных дорог: - дис. 
канд. экон. наук: 08.00.05 / Л.А. Бахарева. – Санкт-Петербург, 2006. – 196 с. 
2.  Гуламов А.А. Экономическая оценка воспроизводства основних фондов железнодорожного транспорта: 
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 / А.А. Гуламов. – 
Санкт-Петербург, 2011. – 22 с. 

http://dissertation.com.ua/node/125346


Економічний форум 1/2016 
 

138 
 

3.  Демченко М.А. Організаційно-економічні аспекти відтворення основних засобів колійного господарства 
залізниць: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 / М.А. Демченко. – К.: 2011. – 
261 с. 
4.  Ільчук В.П. Управління розвитком інноваційно-інвестиційних систем на залізничному транспорті України: теорія 
і практика: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 08.07.04 / В.П. Ільчук. – 
Київ, 2005. – 41 с. 
5.  Ільчук В.П. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного оновлення вантажного вагонного парку / В.П. 
Ільчук, Є.В. Талавіра // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. // Серія «Економічні науки», 
2012. – 2 (58). – С. 78-87. 
6.  Кравчук О.В. Організаційно-економічне забезпечення проектного інвестування  в оновлення залізничних 
вантажних вагонів: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 08.00.04/ О.В. Кравчук. – К.: 
2012. – 238 с. 
7.  Кондратова Е.П. Управление воспроизводством основных фондов железнодорожного транспорта: на примере 
Дальневосточной железной дороги-филиала ОАО «РЖД». – дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Е.П. Кондратова. – 
Хабаровск, 2008. – 185 с. 
8.  Лапидус Б.М. «Российские железные дороги»: подходы к стратегии развития / Б.М. Лапидус // Экономика 
железных дорог. 2004. - №1. - с. 11 - 28. 
9.  Міщенко С.П. Інноваційне відтворення основних фондів залізничного транспорту: автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 08.00.04 / С.П. Міщенко – Х.: 2009. – 21 с. 
10.  Покотілов А.А. Особливості відтворення основних засобів інфраструктури залізниць. / А.А. Покотілов // Збірник 
наукових праць Державного економічко-технологічного університету транспорту // Серія «Економіка і управління». 
Вип.17. – ДЕТУТ, 2011. – С. 224-229. 
11.  Талавіра Є.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного відтворення парку вантажних вагонів: дис. на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 / Є.В. Талавіра. – К.:, 2013. – 249 с. 
12.  Ткаченко С.Є. Використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств (на прикладі 
залізничного транспорту). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 
08.06.01 / С. Є. Ткаченко. – Х.: 2003. – 16 с. 
13. Залізничний транспорт України на порозі реформування / Ю.М. Цвєтов, М.В. Макаренко, А.Д. Лашко та ін. – К.: 
ДЕТУТ, 2008. – С. 41. 
14. Ярмоліцька О.В. Фактори впливу на інноваційно-інвестиційне відтворення основних засобів вітчизняних 
залізниць / О.В. Ярмоліцька // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Чернігівський 
національний технологічний університет. – Чернігів: Черніг.нац. технол. Ун-т, 2015. – № 2 (2) – C. 142. 
15.  Ткачук С.В. Характеристика функціональних складових механізму інвестування процесів відтворення основних 
засобів / С.В. Ткачук // Управління сучасним підприємством: Матеріали ІХ-ї Міжнарод. наук.- практ. конф. –  К.: 
НУХТ. – 2013. - С. 85. 
16.  Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т1/Редкол.: …С.В. Мочерний (від.ред.) та ін.. – К.: Видавничий центр 
«Академія», 2000 – С. 227. 
17.  Анісімова М.В. Розширення методів відтворення основних засобів на підприємстві/ М.В. Анісімова, 
О.Я. Загорецька // Актуальні проблеми економіки: Економіка та управління підприємствами. №6 (156), 2014, С. 192-193. 

 

 
УДК 65.012.32:658.87 
Забродська Г.І., к.е.н., доцент  
Забродська Л.Д., к.е.н., професор  
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 
СИСТЕМА ЗАХОДІВ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
У публікації підлягають систематизації заходи формування людського фактора антикризового 

управління за рівнями ієрархії та форматом підприємств роздрібної торгівлі та виокремлено їх 
особливості для керівників за фазами розвитку кризи. 

Ключові слова: людський фактор, антикризове управління, стратегічні заходи, тактичні заходи, 
екстрені заходи, превентивні заходи, фаза розвитку кризи, властивості людського фактора, вимоги до 
людського фактора. 

 
Zabrodska H., Zabrodska L. 

 
SYSTEM OF MEASURES FOR FORMING HUMAN FACTOR OF ANTI-CRISES 

ADMINISTRATION OF THE RETAIL TRADE ENTERPRISE 
 

In the publication systematization of measures for forming human factor of anti-crises administration at 
the levels of the hierarchy and the format of retail trade enterprises, as well as highlighting their features for 
executives in accordance with the phase of the crisis. 

Keywords: human factor, anti-crises administration, strategic and tactic events, urgent measures, 
preventive measures, stage of the crisis development, human factor properties, demands of human factor 
 
Забродская А.И., Забродская Л.Д. 



Економічний форум 1/2016 
 

139 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ 
 

В публикации проведена систематизация мероприятий формирования человеческого фактора 
антикризисного управления по уровням иерархии и формату предприятий розничной торговли, а также 
выделены их особенности для руководителей в соответствии с фазой развития кризиса. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Зростання в Україні уваги до людського 
фактора безпосередньо пов’язано з необхідністю прискорення соціально-економічного 
розвитку країни. Водночас для сучасного етапу характерна активізація дестабілізуючих 
чинників та розгортання кризових явищ, що вимагає формування людського фактора, 
здатного виконувати завдання антикризового управління. Отже, формування людського 
фактора в антикризовому управлінні підприємством є окремою теоретико-
методологічною проблемою, для розв’язання якої є необхідним створення системи 
заходів формування, що створює підґрунтя для обґрунтування послідовності та 
ефективності їх впровадження. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Проблеми формування людського фактора щодо попередження або подолання 
кризових явищ на підприємствах досліджуються в працях таких науковців, як 
В. Воронкова, В. Васильченко, В. Василенко, Л. Гаєвської, Н. Гавкалової, А. Градова, 
А. Гріненко, О. Грішнової, С. Єгорова, В. Кір'яна, О. Корнилової, А. Коровського, 
Т. Лепейко, Л. Лігоненко, В. Лукашевича, С. Мочерного, О. Попова, В. Россохи, 
В. Українського та ін. Ці вчені створили науково-теоретичне підґрунтя для наукових 
досліджень у цій сфері. Вивчення опублікованих праць і практики діяльності підприємств 
свідчать про те, що окремі аспекти теоретичного обґрунтування розроблені недостатньо та 
вимагають з’ясування та розвитку особливо щодо формування людського фактора 
керівників в антикризовому управлінні підприємств роздрібної торгівлі. 

Цілі статті. Метою статті є систематизація заходів формування людського 
фактора антикризового управління на основі результатів дослідження специфічних 
вимог до керівників за фазами розвитку кризи на підприємствах роздрібної торгівлі. 
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність розв’язання таких науково-
практичних завдань: розробити ієрархічну систему заходів формування людського 
фактора підприємств роздрібної торгівлі різних форматів; визначити пріоритетність 
заходів формування; систематизувати заходи формування людського фактора в 
антикризовому управлінні (економічні, організаційні, педагогічні, психологічні, 
виховні, соціальні, техніко-технологічні) для керівників підприємств роздрібної 
торгівлі за фазами розвитку кризи  

Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Характерна для сучасного світу активізація 
глобалізаційних та інтеграційних процесів, відкритість економічних систем, посилення 
їх взаємопроникнення сприяють швидкому розповсюдженню не лише передового 
досвіду господарювання, новітніх технологій роздрібної торгівлі, а й кризових явищ. За 
таких умов зростає значущість антикризового управління на підприємствах, зокрема 
торговельних, невід’ємною підсистемою якого є формування людського фактора. 
Виходячи з того, що людський фактор підприємства розглядається як комплекс якостей 
людини та групи людей, що використовується у виробничому процесі під час 
виробництва товарів і послуг за рахунок чого стає основним чинником розвитку 
підприємства й самого індивідуума [1], а формування людського фактору підприємства 
- як сукупність заходів для забезпечення створення властивостей персоналу, які 
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використовуються у виробничо-господарській діяльності [2], то метою формування 
людського фактора антикризового управління підприємства є обґрунтування заходів, 
впровадження яких дозволить сформувати такі властивості людського фактора, які 
відповідають вимогам антикризового управління. 

Основою успішного формування людського фактора в антикризовому управлінні 
можуть бути тільки ті заходи, які відповідають інтересам усіх учасників діяльності 
підприємства. В першу чергу це інтереси власників, а також інших зацікавлених груп, а 
саме: держави, суспільства, керівників підприємства, торгово-оперативного персоналу 
та ін. Тому під час розробки системи заходів формування людського фактора необхідно 
враховувати: 

- власники підприємств зацікавлені у розвитку властивостей персоналу 
підприємств, тому що від якісних характеристик персоналу залежить успішна 
діяльність підприємства та його конкурентоспроможність, що забезпечує 
довгострокову прибуткову діяльність; 

- конкурентоспроможність підприємства сприяє створенню робочих місць, а 
зростання освітнього та професійного рівня персоналу – підвищенню освітнього та 
культурного потенціалу населення у чому зацікавлені держава та суспільство; 

- керівники та інші працівники зацікавлені у розвитку власних властивостей до 
праці, тому що це створює підґрунтя їх конкурентоздатності на ринку праці й 
відповідно перспективи розвитку кар’єри та матеріального благополуччя. 

У роздрібній торгівлі людський фактор підприємств має свої специфічні 
властивості, що визначаються особливостями їхнього взаємозв’язку з оточенням та 
організацією праці в торговельно-технологічному процесі [3, 4]. У залежності від рівня 
прийняття рішень в антикризовому управлінні сукупність заходів формування 
людського фактора можна представити у вигляді ієрархічної системи [5, 6]: 

- на першому рівні формуються стратегічні та тактичні заходи щодо торговельної 
мережі (бізнес-системи) у цілому;  

- на другому рівні формуються превентивні стратегічні та оперативні заходи щодо 
бізнес-одиниць (підрозділів-магазинів);  

- на третьому рівні формуються превентивні заходи щодо бізнес-процесів;  
- на четвертому рівні формуються екстрені заходи щодо конкретних категорій 

персоналу. 
Ієрархічної система, яка представлена на рис. 1, дозволяє наочно визначити 

особливості розробки системи заходів формування людського фактора в 
антикризовому управлінні підприємствами роздрібної торгівлі різного формату. 

У мережних підприємствах роздрібної торгівлі наявні усі чотири рівня, на 
кожному з яких вирішуються проблеми антикризового управління щодо сфери 
повноважень. Тобто відбудовується «ешелонний» захист, здатний забезпечувати захист 
від криз на всіх рівнях ієрархії. Так, у мережному підприємстві здійснюється 
централізоване забезпечення бізнес-процесів та їхніх учасників (підприємств-
підрозділів) інформацією про стан оточення, проводиться навчання, проведення 
психологічних та ін. тренінгів і впровадження мотиваційних заходів тощо. У цілому 
централізація дозволяє розробляти оптимальні превентивні заходи адаптації всіх 
підсистем до змін і, таким чином, уникнути кризових ситуацій за рахунок створення 
гнучкого чотирьохрівневого захисту. За такої ієрархічної системи досягаються основні 
цілі щодо не допущення поширення кризи від однієї підсистеми підприємства до інших 
(локалізація кризи), мінімізації можливих втрат, оперативного відновлення стійкості 
функціонування, корегування стратегічних заходів з урахуванням нових реалій. 
Зокрема, якщо стратегічні та тактичні заходи, які були реалізовані на рівнях 1, 2, 3 
формування людського фактора, не мали успіху та утворилася кризова ситуація 
(спочатку тільки в межах одного бізнес-процесу), то до дії вступають екстрені 
антикризові заходи, що дозволяє знизити ймовірність розгортання кризи та «виграти» 
час для розробки і впровадження стратегічних антикризових заходів. 
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На немережних підприємствах такий «ешелонний» захист відсутній, оскільки 
немає першого рівня й відповідно підприємство напряму взаємодіє з оточенням, не 
маючи фінансових можливостей щодо залучення фахівців з антикризового управління 
та запровадження вартісних програми навчання і психологічного розвантаження. Проте 
керівництво поєднує загальне поточне управління з антикризовим, що надає 
управлінню більшої гнучкості, оскільки керівники безпосередньо управляють усіма 
поточними процесами й, відповідно, постійно мають всебічну інформацію щодо 
проблем, можуть відразу реагувати на них і контролювати реалізацію. У результаті 
нівелюється «беззахисність» перед дестабілізуючими зовнішніми чинниками.  
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Рис. 1. Ієрархічна система заходів формування людського фактора підприємств 

роздрібної торгівлі різних форматів 
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З іншого боку визначення вимог антикризового управління до властивостей 

людського фактора щодо кожної фази розвитку кризи на підприємстві [7] дозволяє 

оцінити пріоритетність заходів формування, що створює підґрунтя для 

обґрунтування послідовності їх впровадження (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка пріоритетності заходів формування людського фактора в  

антикризовому управлінні підприємствами роздрібної торгівлі  
Фаза  

розвитку  

кризи на  

підприємстві 

Стратегічні заходи  

формування 

Тактичні  

заходи  

формування 

превентивні екстрені екстрені 
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Третя 

 

   

Четверта 

 

   

 

 

На першій фазі розвитку кризи головним завданням антикризового 

управління є випередження кризи. Тому специфічні вимоги до властивостей 

персоналу мають на меті забезпечення нейтралізації найбільш проблемних місць 

формування, які можуть призвести до кризового стану підприємства у процесі 

впровадження заходів. Отже, пріоритетними є стратегічні превентивні заходи, які 

визначають спрямованість тактичних.  

В межах даної послідовності впровадження заходів формування людського 

фактора для керівників набувають особливої значущості такі функції: стратегічна – в 

аспекті постановки завдань, координації процесу розробки стратегії і складання плану 

на основі аналізу ситуації та прогнозів цілей підприємства; адміністративна – 

контролю та оцінки результатів, здійснення корекції діяльності, координація її за 

термінами, ресурсами, встановлення системи заходів заохочень і покарань; експертно-

інноваційна – постійного, цілеспрямованого знайомства з новинками у різних сферах 

економіки, їхньої кваліфікованої оцінки й селекції, створення умов для невідкладного 

впровадження в практику; виховна – створення в колективі сприятливого морально-

психологічного клімату, підтримка традицій, запобігання і розв’язання конфліктів, 

формування стандартів поведінки; лідируюча – ініціатора та інтегратора діяльності, 

який стежить, щоб інтереси підлеглих і співробітників не суперечили цілям 

підприємства; створення робочого настрою, збереження внутрішньої єдності 

колективу. 

До керівників належить відносити не лише першого керівника, який повною 

мірою здійснює керівництво підприємством (усіма підсистемами), але й різні категорії  

керівників і служб, відділів, дільниць та ін., у яких здійснюється повний управлінський 

цикл, але в менших масштабах (наприклад. магазини-підрозділи в торговельних 

мережах), а також заступники керівників, тому що вони є їхніми дублерами. 

Під час виконання керівниками цих функцій зростає значення таких заходів 

формування людського фактора: тренінги з розвитку стратегічного мислення; 

стажування на підприємствах, що знаходяться на різних стадіях розвитку кризи; 

вироблення позитивного ставлення до змін; тренінги з психологічної витривалості та 

психологічної сумісності, мотивація досягнення цілей тощо.  

Систематизація заходів представлена в табл. 2.  
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На другій фазі розвитку кризи підприємство ще має достатній час для протидії 

розгортанню вже наявних кризових симптомів. Виходячи з цього заходи формування 

людського фактора на другій фазі спрямовуються від стратегічних екстрених до 

тактичних (табл. 1). Тому пріоритетними для керівників стають властивості 

цілеспрямованості, компетентності, передбачливості, комунікабельності та харизми, 

інноваційного бачення, спроможності до виявлення та швидкого вирішення проблем 

тощо. Встановлені властивості людського фактора дозволяють оцінити потенційну 

небезпечність ситуації та вчасно сформувати антикризові рішення, створювати умови 

для розв’язання проблем, що дозволяє запобігти настання кризового стану. 

Пріоритетними заходами впливу на властивості стають: мотивація досягнення цілей 

підприємством; аналіз світового досвіду антикризового управління; інформаційність та 

доступність системи цінностей підприємства; тренінги щодо обґрунтування та 

прийняття рішень за кризових умов; обмін інформацією між фахівцями і керівниками 

тощо.  

Систематизація заходів представлена в табл. 3. 

На третій фазі розвитку кризи вже відчутні кризові симптоми, тобто існуючим 

кризовим ознакам необхідно швидко протидіяти шляхом втілення тактичних 

екстрених заходів і після покращення ситуації переходити до втілення стратегічних 

екстрених з послідовним переходом (у разі виходу на вищу за рівнем фазу розвитку 

кризи) до втілення стратегічних превентивних заходів (табл. 1). Комплекс заходів, що 

реалізується в кризовій ситуації повинен спрямовуватися на поліпшення морального клімату та 

створення впевненості в ефективному управлінні. Тому у керівників пріоритетними стають 

лідерські властивості: рішучість, швидке й адаптивне реагування на розвиток подій, 

прискорення процесу прийняття і реалізації рішень, психологічна витримка, 

антистресова стійкість, ранжування проблем, надихання колективу, заохочення зусиль, 

впевненість в успішному подоланні кризової ситуації, використання досвіду та 

інтелекту як свого власного, так і членів команди, вміння обирати адекватний стиль 

спілкування під час розв’язання конфліктів тощо. Заходами впливу на властивості 

стають: підготовка антикризової команди для роботи в кризових умовах; організація 

участі працівників щодо постійного відстеження за розвитком подій; тренінги з оцінки 

обставин і координації антикризових заходів; відмова керівників від зайвих витрат на 

утримання управлінського персоналу тощо.  

Систематизація заходів представлена в табл. 4. 

На четвертій фазі розвитку кризи підприємство або ліквідується (банкрутує), або 

шляхом санації відновлюється у новому вигляді У разі проведення санації необхідне 

проведення тактичних екстрених заходів щодо якнайшвидшого подолання 

найгостріших кризових проблем, а потім - стратегічних превентивних і екстрених 

(табл. 1). Для здійснення визначених заходів на мережних підприємствах формується 

«команда антикризових керівників, до якої входять арбітражні (тимчасові, зовнішні, 

конкурсні) керівники та фахівці з антикризового управління» [5, 7, 8]. Перші, можуть 

діяти лише на підставі диплому менеджера з антикризового управління та ліцензії. 

Арбітражні керівники призначаються арбітражним судом, у результаті чого 

повноваження керівництва підприємства переходять до них. Фахівці з антикризового 

управління можуть виступати як незалежні експерти, що здійснюють свою діяльність 

на комерційній основі, або можуть бути штатними працівниками різних рівнів 

управління, які здійснюють разову консалтингову допомогу, тобто їх роль полягає у 

сприянні попередження кризи чи допомоги у разі її виникнення. 

Систематизація заходів представлена в табл. 5. 
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Таблиця 2 

Система заходів формування людського фактора в антикризовому управлінні для керівників підприємств  

роздрібної торгівлі, що знаходяться на першій фазі розвитку кризи 
Специфічні вимоги до людського фактора 

Розвиток інтелектуальних властивостей (здатність визначати потенційно небезпечні місця функціонування підприємства та управляти пошуком, освоєнням й 
впровадженням нововведень); розвиток психологічних властивостей (здатність долати опір нововведенням та витримувати високий ступінь відповідальності); 
розвиток колективних (комунікаційних) властивостей (здатність організовувати співпрацю в колективі під час впровадження нововведень); розвиток особистісних 
(лідерських) властивостей (зразкове поводження й спілкування; розвиток самоконтролю через створення мотиваційних установ досягнення цілей щодо 
впровадження заходів 

Заходи формування 

Економічні Організаційні Педагогічні Виховні Психологічні Соціальні Техніко-технологічні 

Мотивація 

досягнення цілей 

щодо 

впровадження 

нововведень 

Залучення персоналу, 

здатного освоювати 

нововведення 

Стажування на 

підприємствах - 

лідерах 

Тренінги з розвитку 

стратегічного 

мислення 

Тренінги з 

психологічної 

витривалості  

Тренінги з 

ділового 

поводження 

Доступ до джерел інформації 

з нової техніки й технологій, 

організації впровадження 

нововведень 

 

 

 

Таблиця 3 

Система заходів формування людського фактора в антикризовому управлінні для керівників підприємств  

роздрібної торгівлі, що знаходяться на другій фазі розвитку кризи 
Специфічні вимоги до людського фактора 

Розвиток інтелектуальних властивостей (здатність передбачувати та бути інформованим); розвиток психологічних властивостей (здатність долати тиск небезпеки 
потенційного погіршенням ситуації на підприємстві); розвиток колективних (комунікаційних) властивостей (здатність до організації справедливої конкуренції 
усередині колективу); розвиток особистісних (лідерських) властивостей (цілеспрямованість й компетентність; розвиток самоконтролю (зростання значущості 
мотивації за результатами досягнення цілей підприємства) 

Заходи формування 

Економічні Організаційні Педагогічні Виховні Психологічні Соціальні Техніко-технологічні 

Мотивації за 

результатами 

досягнення цілей 

підприємства 

Створення безпере-бійної 

та надійної системи 

інформацій-ного 

забезпечення результатів 

діяльності підприємства 

Аналіз та дове-

дення до колек-тиву 

світового досвіду 

анти-кризового 

управління  

Тренінги з 

планування 

кар’єри 

Тренінги з розробки 

та прийняття рішень 

за кризових умов 

Створення сис-

теми обміну 

інформацією між 

фахівцями і 

керівниками 

Перманентне вивчення 

переваг впровадження нової 

техніки й  

технологій 
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Таблиця 4 
Система заходів формування людського фактора в антикризовому управлінні для керівників підприємств  

роздрібної торгівлі, що знаходяться на третій фазі розвитку кризи 
Специфічні вимоги до людського фактора 

Розвиток інтелектуальних властивостей (здатність прискорювати процес прийняття й реалізації рішень); розвиток психологічних властивостей (здатність вміло 
обирати адекватний стиль спілкування під час розв’язання конфліктів); розвиток колективних (комунікаційних) властивостей (здатність до створення антикризової 
команди та керівництва її роботою, надиханню колективу та вселення впевненості в успішному розв’язанні кризової ситуації); розвиток особистісних (лідерських) 
властивостей (холоднокровність та антистре-сова стійкість); розвиток самоконтролю (зростання значущості мотивації результатів колективних зусиль з забезпечення 
безкризової діяльності) 

Заходи формування 
Економічні Організаційні Педагогічні Виховні Психологічні Соціальні Техніко-технологічні 

Мотивація результатів 
колективних зусиль із 

забезпечення 
безкризової діяльності 

Підбір антикри-зової 
команди для роботи в 
кризовій ситуації та 
проведення тренінгів 

Обрання 
адекватного стилю 
спілкування під час 

розв’язання 
конфліктів 

Відмова керівників  
від зайвих витрат на 

утримання 
управлінського 
персоналу 

Тренінги з оцінки 
обставин, вироблення 
навичок спокійного 
реагування на події 
шляхом координації 
антикризових заходів 

Підбір 
колективних 

форм 
взаємозв’язків за 
кризових умов 

Створення системи 
прискорення 
прийняття та 

реалізації рішень 
 

 
 
 

Таблиця 5 
Система заходів формування людського фактора в антикризовому управлінні для керівників підприємств  

роздрібної торгівлі, що знаходяться на четвертій фазі розвитку кризи 
Специфічні вимоги до людського фактора 

Розвиток інтелектуальних властивостей (здатність набувати спеціальні знання й навички щодо антикризового управління й кризис-менеджменту; розвиток 
психологічних властивостей (здатність до передбачення конфліктних ситуацій, зняття стресу у працівників; розвиток організаторських  властивостей (здатність вміло 
перерозподіляти повноваження та центри відповідальності та залучати до співпраці висококваліфікованих фахівців); розвиток колективних (комунікаційних) 
властивостей (здатність використовувати свій та командний досвід й інтелект, об’єктивно оцінювати співпрацю підлеглих); розвиток особистісних (лідерських) 
властивостей (здатність створювати позитивну репутацію та консолідувати персонал); розвиток самоконтролю через сприйняття мотиваційних установ щодо 
забезпечення вчасного досягнення необхідних результатів 

Заходи формування 

Економічні Організаційні Педагогічні Виховні Психологічні Соціальні Техніко-технологічні 

Мотивація забез-

печенні вчасного 

досягнення необхідних 

результатів.  

Перерозподіл повно-

важень. Залучення до 

співпраці високо-

кваліфікованих фахівців 

з кризис-менеджменту 

Набуття спеці-

альної освіти щодо 

антикри-зового 

управ-ління 

Об’єктивне 

оцінювання 

співпраці підлеглих 

Переконання у 

своїй компетен-

тності та вміння 

переконати під-

леглих у пра-

вильності дій  

Використання 

досвіду та ін.-

телекту як 

свого влас-ного, 

так і членів 

команди 

Сприяння щодо само-

стійного пошуку ін.-

формації про застосу-вання 

нововведень та 

ознайомлення з нею 
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Отже, на четвертій фазі розвитку кризи пріоритетними стають такі властивості 
керівників: наявність спеціальних знань і навичок щодо антикризового управління та 
кризис-менеджменту, здатність консолідувати персонал, позитивна репутація, вміння 
об’єктивно оцінювати працю підлеглих, вміння перерозподіляти повноваження і 
центри відповідальності та залучати до праці висококваліфікованих фахівців, вміння 
активізувати роботу та передбачати конфліктні ситуації, дипломатичність, здатність 
запобігти стресу у працівників, підприємницькі якості тощо. Серед основних заходів 
впливу на властивості доцільно виділити такі: навчання антикризовому управлінню; 
вміння переконати підлеглих у правильності дій, антистресові педагогічні та 
психологічні тренінги тощо.  

Наведена система заходів дозволить сформувати властивості людського фактора 
керівників, що здатні задовольняти вимоги антикризового управління за кожною фазою 
розвитку кризи. Проте, слід зауважити, що внаслідок тісної взаємозалежності та 
взаємообумовленості процесів формування, визначення заходів впливу на властивості 
окремих груп персоналу підприємств роздрібної торгівлі є досить умовним і піддається 
корегуванню у залежності від зміни умов функціонування підприємств та інших 
чинників. 

Висновки. На підприємствах роздрібної торгівлі різних форматів підходи до 
антикризового управління мають свої особливості, а формування людського фактора в 
антикризовому управлінні є складною багатоаспектною науково-методологічною 
проблемою. Тому формування людського фактора не може обмежуватись переліком 
заходів, а потребує їх систематизації, що стає підґрунтям для розробки методичного 
інструментарію обґрунтування їх ієрархічного ранжування з метою визначення 
пріоритетності щодо розподілу ресурсів та впровадження за часом. 

Список використаних джерел: 
1. Забродська, Г. І. Людський фактор на підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] /Г. І. Забродська // Схід. – 
Донецьк, 2010. – №1 (101). – С. 69–74.  
2. Забродская А. И. Человеческий фактор антикризисного управления: формирование и оценка в предприятиях 
розничной торговки : монография [Електронний ресурс] / Анна Ивановна Забродская // LAP LAMBERT, 
Akademikerverlag GmbH & Co. KG. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.lap-
publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-8465-4519-5. 
3. Забродська, Г. І. Технологія формування людського фактора антикризового управління в підприємствах 
роздрібної торгівлі [Текст] /Г. І. Забродська // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: 
зб. наук. пр.: у 2 ч. – Харків, 2010. – Вип. 1 (11), ч. 1. – С. 306-315. 
4. Корнілова О.В. Людський фактор антикризового управління та його особливості в підприємствах роздрібної 
торгівлі [Електронний ресурс ] / О.В. Корнілова // Ефективна економіка. – 2010. - №12. – Режим доступу до журналу: 
http://www.economy.nayka.com.ua. 
5. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методичні засади та практичний 
інструментарій : монографія / Лариса Олександрівна Лігоненко. – К. : Наукова думка, 2000. – 390 с.  
6. Быков А. Этапы эволюции антикризисной стратегии предприятия / А. Быков // Вісник КНТЕУ. – 2006. – №1. – С. 
11 – 16. 
7. Василенко В. О. Системний менеджмент стійкого розвитку підприємств : дис. ... д-ра наук: 08.06.01 / Валентин 
Олександрович Василенко. – Місто, 2007. – 186 с. 
8. Садеков А. А. Управление предприятием в условиях кризисна : монография / Алимжан Абдуллович Садеков, 
Виталий Витальевич Цурик. – Донецк : ДонГУЭТ, 2006. – 178 с. 

Рецензент д.е.н., професор Пічугіна Т.С. 

 

 
УДК 657:658 
Ігнатишин М. В., к.е.н. доцент 
Ігнатишин М. І., к.т.н., доцент 
Мукачівський державний університет 
 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА  
МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ 

 
В статті проведено аналіз прибутку підприємства шляхом використання методу математичної 

статистики. Даний підхід дослідження підтверджує те, що з великої маси чисел, які характеризують 
фінансові результати діяльності підприємства, методом математичної статистики, виокремлюється 
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невелика кількість показників та інформація представляється візуально у виді діаграм, графіків і таблиць. 
Кожен з отриманих  показників, графіків, таблиць і діаграм мають чіткий економічний зміст на підставі 
якого можуть бути прийняті вмотивовані, правильні управлінські рішення, щодо покращення 
фінансового результату. 

Ключові слова: загальний прибуток, метод математичної статистики, лінійний тренд, 
параболічний тренд, коефіцієнт Херста.  

 
Ihnatyshyn M., Ihnatyshyn M. 

 
ANALYSIS OF DYNAMICS OF INCOME OF ENTERPRISES WITH HELP OF 

METHODS OF MATHEMATICAL STATISTICS 
 

The article analyzes the company profits with help of the mathematical statistics methods. This research 
confirms that mathematical statistics methods are very effective in analysis of numbers that characterize the 
financial results of the company. By applying mathematical statistics methods we take few indicators, present 
information visually in the form of charts, graphs and tables. Each of the obtained parameters, graphs, tables and 
charts have a clear economic meaning that is base for taking correct management decisions oriented to 
improvement of financial results. 

Key words: total revenue, the method of mathematical statistics, linear trend, parabolic trend, Hurst 
coefficient. 

 
Игнатишин М.В., Игнатишин Н.И. 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 
В статье проведен анализ прибыли предприятия путем использования метода математической 

статистики. Данный подход исследования подтверждает то, что из большой массы чисел, которые 
характеризуют финансовые результаты деятельности предприятия, методом математической статистики, 
выделяется небольшое количество показателей и информация представляется визуально в виде 
диаграмм, графиков и таблиц. Каждый из полученных показателей, графиков, таблиц и диаграмм, имеют  
четкое экономическое содержание на, основании которого может быть приняты мотивированные, 
правильные управленческие решения, относительно улучшения финансового состояния. 

Ключевые слова: общая прибыль, метод математической статистики, линейный тренд, 
параболический тренд, коэффициент Херста. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими 

та практичними завданнями. Прибуток визначає для підприємницької діяльності 
рішення трьох корінних взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого 
продавати, і, таким чином, визначає політику формування прибутку – політику 
планування, організації, аналізу і контролю  доходів і витрат в середині підприємства. 

Дослідження формування прибутку, валових доходів, рентабельності підприємства, 
зниження витрат, є найважливішим чинником при прийнятті організаційних і 
господарсько – управлінських рішень, створення сприятливих умов для реалізації планів і 
програм по нарощуванню прибутку.  

Іншими словами підприємства повинні чітко уявляти резерви збільшення прибутку, 
від чого він залежить і які основні параметри впливають на його величину. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.  
Теоретичнi аспекти формування та використання прибутку пiдприємств 

розглянуті в праця Іщенко Є.П.[1], Поддєрьогін А.М. [2], Шеремет А.Д [3] Бланк І.А. [4] 
Данілова Л.І. [5] та інші. Але в їх дослідженнях недостатньо використовуються методи 
математичної статистики з оцінки фінансових результатів, що дало можливість 
сформувати мету нашого дослідження. 

Цілі статті. Мета нашого дослідження полягає в застосуванні методу 
математичної статистики для дослідження динаміки загального прибутку підприємства 
та виявлення тенденцій його розвитку для прийняття ефективних управлінських 
рішень. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Прибуток є одним з важливих показників 
діяльності, що визначає можливість інноваційного розвитку, реконструкції та 
модернізації виробництва[1]. Прибуток визначається як головна економічна ціль 
функціонування підприємства, результат його діяльності та розвитку, мотиваційний 
фактор та показник успішності підприємства[2]. 

Оцінка господарської діяльності підприємства завжди здійснювалась за 
допомогою показників прибутковості як результативності господарської діяльності. На 
стадії зародження та первинного розвитку підприємства важливі не абсолютні, а 
відносні показники прибутковості, що можуть бути відображені в позитивній динаміці 
[3].  

З метою визначення загальної суми прибутку на підприємстві може 
застосовуватися модель економічного аналізу, що ґрунтується на даних фінансової 
звітності. Для цього у вигляді таблиці будується модель аналізу загальної суми 
прибутку. Загальна сума прибутку характеризує фінансовий результат усіх видів 
господарської діяльності підприємства, формалізований розрахунок якого може бути 
представлений формулою[4]: 

іоінрпз ПРПРПРПР  , де 
 
ПР

З
 — загальний прибуток (збиток); 

ПР
РП

 — прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг); 
ПР

ІН
 — прибуток (збиток) від іншої реалізації; 

ПР
ІО

 — результат від інших позареалізаційних операцій. 
Для отримання результатів дослідження нами використано форми фінансової 

звітності діючого підприємства ВКФ «Арка» 
Для спрощеного подання інформації використаємо Ф – №2 «Звіт про фінансові 

результати» та побудуємо спрощену таблицю розрахованих показників в динаміці за 
2009 – 2014 рр .(табл. 1.) : 

Таблиця 1 

Формування загального прибутку ВКФ «Арка», тис. грн. 

№ 

п/п 
Показник 

Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Прибуток від реалізації продукції  -6,4 433,9 261,6 759,5 371,7 746,5 

2 Прибуток від іншої реалізації  5,6 -10,7 112,0 121,5 49,4 -162,8 

3 Прибуток від інших операцій  -53,1 -246,9 -361,7 -561,7 -421,2 -522,0 

4 Загальна сума прибутку -53,9 176,3 11,9 319,3 0,1 61,7 

 
Як видно із таблиці ВКФ «Арка» вже протягом 5 років спрацьовує прибутково. 

Найбільш прибутковими роками для підприємства були 2010, 2012 та 2014 роки. В ці 
роки ВКФ «Арка» отримало 176,3 тис. грн., 319,3 тис. грн. та 61,7 тис. грн. відповідно. 
Горизонтальний аналіз абсолютних показників дає змогу зробити висновок, що такі 
рівні прибутку в зазначені роки ВКФ «Арка» отримувала в основному завдяки 
прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). А це означає, що в ці роки 
господарська діяльність підприємства характеризується стабільністю.  

Для більш деталізованого аналізу використаємо метод математичної статистики. 
Використовуючи вихідні показники підприємства нами проведені певні 

розрахунки на основі яких ми отримали відповідні результати.  
Результати статистичного аналізу показників наведено в таблиці 2 та відображено 

на рисунках 1 – 8.  
Апроксимація динамічних рядів проведена за допомогою прямої лінії lkty  та 

параболи cbtaty  2
. Параметр k  прямої лінії вказує на середній темп зростання чи 

спадання відповідного показника, параметри параболи вказують на «точку розвороту» 

(1) 
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тенденції зростання чи спадання 
a

b
t роз

2
  та відповідний максимум чи мінімум 

показника на лінії параболічного тренду c
a

b
y 

4

2

min ,max  

Як бачимо максимальну прогнозованість поведінки, за показником Херста, мають 
прибуток від іншої реалізації (показник Херста = 0,70, рис.3, рис.4) та прибуток від 
інших операцій (показник Херста = 0,73, рис.5, рис.6).  

Найменш прогнозовані, за показником Херста, прибуток від реалізації продукції 
(показник Херста = 0,64, рис.1, рис.2) та загальна сума прибутку (показник Херста = 
0,54, рис.7, рис.8).  

   Таблиця 2 

 Результати статистичного аналізу показників 

№  

п/п 

Показник 

(тис. грн.) 

Апроксимація 

П
о
к
аз
н
и
к
 

Х
ер
ст
а 

Пряма Парабола 

k R
2
 Рис. a R

2
 Екстр. Рис. 

1 

Прибуток від 

реалізації 

продукції  

116,450 0,551 1 -21,241 0,590 Max = 649 2 0,64 

2 
Прибуток від 

іншої реалізації  
-18,634 0,112 3 -31,405 0,792 Max = 114  4 0,70 

3 
Прибуток від 

інших операцій  
-87,640 0,757 5 26,539 0,905 Min = - 511 6 0,73 

4 
Загальна сума 

прибутку 
10,194 0,019 7 -26,111 0,285 Max = 163 8 0,54 

 

Прибуток від реалізації продукції. Параметр прямої (рис. 1.) k = 116,450 вказує на 

середній темп росту прибутку за досліджуваний період, а параметр a = -21,241 

параболи (рис. 2.) та її вигляд вказують на те, що максимум (Max = 649) досягнуто в 

2014 році. Достовірність параболічної апроксимації R
2
 = 0,590 та достовірність 

прямолінійної R
2
 = 0,551, однаково низькі, темп росту зупинився ≈ 0. 
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Рис.1. Прибуток від реалізації продукції, лінійний тренд y = 116,45·x – 

2333811,38. 

Достовірність апроксимації R
2 

= 0,5507. Показник Херста = 0,64 
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Рис.2. Прибуток від реалізації продукції, параболічний тренд y = -

21,241·x2
+85568,996·x-86177650,574. Достовірність апроксимації R

2 
= 0,5898.  

Показник Херста = 0,64 

 

Прибуток від іншої реалізації. Параметр прямої (рис. 3.)  k = -18,634 вказує на 

середній темп спаду прибутку за досліджуваний період, а параметр a = -31,405 

параболи (рис. 4.) та її вигляд вказують на те, що максимум (Max = 114) пройдено після 

2011 року. Достовірність параболічної апроксимації R
2
 = 0,792 вища за достовірність 

прямолінійної R
2
 = 0,112, отже темп спаду буде зростати. 
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Рис.3. Прибуток від іншої реалізації, лінійний тренд y = -18,634·x + 37501,459 

Достовірність апроксимації R
2 

= 0,1121. Показник Херста = 0,70  
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Рис.4. Прибуток від іншої реалізації, параболічний тренд y = -31,405·x2 

+ 126323,680·x-

127031188,250. Достовірність апроксимації R
2 
= 0,7916. Показник Херста = 0,70 

 

Прибуток від інших операцій. Параметр прямої (рис. 5.)  k = -87,640 вказує на 

середній темп спаду прибутку за досліджуваний період, а параметр a = 26,539 параболи 

(рис. 6.) та її вигляд вказують на те, що мінімум (Min = - 511) пройдено після 2013 року. 

Достовірність  параболічної апроксимації R
2
 = 0,905 вища за достовірність 

прямолінійної R
2
 = 0,757, спад припинився і є незначний ріст показника. 
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Рис.5. Прибуток від інших операцій, лінійний тренд y = -87,64·x + 175926,76.  

Достовірність апроксимації R
2 

= 0,7566. Показник Херста = 0,73  
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Рис.6. Прибуток від інших операцій, параболічний тренд y = 26,539·x2

 – 

106692,554·x + 107231895,276. Достовірність апроксимації R
2 

= 0,9047. Показник 

Херста = 0,73 
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Загальна сума прибутку. Параметр прямої (рис. 7.) = 10,194 вказує на середній 

темп росту прибутку за досліджуваний період, а параметр a = -26,111 параболи (рис. 8.) 

та її вигляд вказують на те, що максимум (Max = 163) пройдено між 2011 та 2012 

роками. Достовірність параболічної апроксимації R
2
 = 0,285 та достовірність 

прямолінійної R
2
 = 0,019, низькі, з 2012. року спостерігається спад та зростання спаду. 
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Рис.7. Загальна сума прибутку лінійний тренд y = 10,194·x – 20419,332.  

Достовірність апроксимації R
2 

= 0,019. Показник Херста = 0,54. 
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Рис.8. Загальна сума прибутку, параболічний тренд y = -26,111·x2

+105054,746·x -

105668900,344. Достовірність апроксимації R
2 
= 0,2852. Показник Херста = 0,54. 

 

Необхідно констатувати, що стан підприємства, його економічні показники, 

залежать як від зовнішніх так і внутрішніх факторів. До зовнішніх факторів слід 

віднести макроекономічну ситуацію та державне регулювання, на які підприємство не 

має вплив. Їх слід розділити на негативні і позитивні, з точки зору економічної 

діяльності підприємства, і вибрати таку тактику поведінки на ринку, щоб використати 

позитивні тенденції та мінімізувати вплив негативних.  
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Стосовно внутрішніх факторів, то вони потребують зусиль з менеджменту для 

зменшення витрат та збільшенням доходів шляхом зміни їх структури, необхідна 

оптимізація організації управління та виробництва. 

Як випливає з проведених досліджень, що має місце приріст загальної суми 

прибутку 10,194 тис. грн. за досліджуваний період, – це є позитивом.  

Негативним є те, що починаючи з 2012 року почався спад приросту прибутку і 

який подовжується. Низька прогнозованість поведінки загальної суми прибутку, 

показник Херста = 0,54, вказує на те, тенденція спаду може продовжуватись, а може 

пройти зміна тенденції, і початися ріст.  

Якщо подивитися на структуру прибутку то найгірший влив на загальний 

прибуток має прибуток від інших операцій, щорічний спад 87,640 тис. грн. Хоч 

позитивним є те, що мінімум спаду пройдено і намітився сильно прогнозований ріст. 

Станом на 2014 рік є збитки 522,000 тис.грн. 

Краща ситуація з прибутком від реалізації продукції, середній приріст 116,450 

тис.грн. /рік, але в 2014 приріст зупинився. 

Прибуток від іншої реалізації протягом досліджуваного періоду падав 18,634 

тис.грн. /рік і має сильно прогнозовану тенденцію подальшого спаду. Станом на 2014 

рік є збитки 162,800 тис.грн. 

Необхідно вивчити фактори, що впливають на прибуток кожного виду і прийняти 

дієві зусилля з укріплення позитивних тенденцій та мінімізації негативних. 

Результати дослідження доводять, що в умовах конкурентного середовища 

підприємству необхідно здійснювати контроль і прогноз своєї діяльності і з 

випередженням в часі реагувати на умови нестабільного податкового законодавства, 

економічної та фінансової кризи, і шукати додаткові резерви для поліпшення 

фінансових показників різних видів діяльності на основі яких формується загальний 

прибуток. Серед пропонованих резервів можна виділити такі: 

  

Рис. 3. Пропоновані резерви поліпшення прибутковості підприємств 

 
Також фінансовим і маркетинговим службам на підприємстві необхідно постійно 
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Резерви поліпшення прибутковості 
підприємства 

збільшення обсягу 
реалізації готової 
продукції на основі 

вивчення 
моніторингу 
ціноутворення 

зниження 
собівартості 
виробленої 
продукції при 
збереженні їх 
високої якості 

 

вкладення вільних 
коштів в капітал 
стабільних і 
прибуткових 

підприємств з метою 
отримання доходів від 

інших операцій 

 
здійснення контролю 
за суворим режимом 
економії всіх видів 

ресурсів 

проведення активної 
рекламної компанії 
з метою завоювання 
додаткових сегментів 

ринку 

 

використання 
системи моніторингу 
та аналізу показників 
прибутковості та їх 
залежності від 
зовнішніх 

та внутрішніх 
факторів 

 



Економічний форум 1/2016 

 

154 
 

технологічних інновації які б виступали основним чинником конкурентоспроможного 
розвитку і водночас предметом поглибленого аналізу щодо оцінки ефективності їх 
впровадження.  

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що основна діяльність 
підприємства в основному має позитивний фінансовий результат, а інші види 
діяльності збиткові, і така ситуація спостерігається протягом кількох періодів. Це 
свідчить про те, що фінансова служба на підприємстві не організована належним 
чином.  

Наш науковий підхід дослідження підтверджує також, що з великої маси чисел, 
які характеризують фінансові результати діяльності підприємства, методом 
математичної статистики, виокремлюється невелика кількість показників і інформація 
представляється візуально у виді діаграм, графіків і таблиць. Кожен з отриманих  
показників, графіків, таблиць і діаграм мають  чіткий економічний зміст на підставі 
якого можуть бути прийняті вмотивовані, правильні управлінські рішення, щодо 
покращення фінансового результату.  

Фахівцям підприємства рекомендується підвищити роль планування та 
прогнозування фінансових результатів діяльності з метою збалансування бізнесу на 
перспективу. При цьому необхідно здійснювати постійний пошук резервів щодо 
поліпшення прибутковості підприємства.  

Дана тематика дослідження має перспективу розвідок так як інтерес науковців з 
дослідження фінансових результатів черговий раз підтверджує актуальність цієї 
проблематики.  
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Постановка проблеми загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими 

та практичними завданнями. В сучасних умовах господарювання економічна 
ситуація в країні ускладнюється недостатністю власних фінансових ресурсів, 
нераціональною структурою капіталу та його неефективним авансуванням в активи, що 
призводить до зниження прибутковості діяльності та зростання частки збиткових 
підприємств. Фінансова  криза  в аграрному  бізнесі породжує велику кількість 
проблем, серед яких вагоме місце посіли  проблеми  функціонування  переробних 
підприємств АПК в специфічних умовах зовнішнього середовища, досягнення 
стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості, забезпечення високого 
рівня фінансової конкурентоспроможності та оперативного відстеження новостворених 
тенденцій формування ринкової  вартості  підприємств АПК. 

Разом з тим, необхідне додаткове дослідження  фінансово-економічного 
механізму забезпечення збалансованого  розвитку  підприємства в умовах 
невизначеності, обґрунтування методики моніторингу фінансової безпеки, визначення 
критеріїв та системи показників оцінки фінансового потенціалу. Не повною мірою 
розроблений та обґрунтований механізм оцінки та розробки стратегії підвищення 
ринкової  вартості  підприємств аграрного  бізнесу.  

Загальновідомим  фактом є  циклічність  розвитку  життєвого  циклу  продукту, 
який  він  проходить  від   стадії зародження  до  стадії  старіння. Але, не  всі  визнають, 
що  такий  же  шлях є  притаманним  й   бізнес-моделям, що  в  певний  час 
наближаються  до  економічного  старіння. Умови  функціонування  переробних  
підприємств  та  пріоритети  споживачів мають  тенденцію  до  змін, а  моделі  ведення   
вітчизняного бізнесу  залишаються  незмінними. Для  розуміння напряму  та масштабу  
необхідних  трансформацій переробному  підприємству  треба  мати інструменти, 
ключовим з  яких  є  фінансова  політика переробного  підприємства, що  забезпечує  
нарощення  його  ринкової  вартості.   

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Наукові дослідження різноманітних аспектів фінансової політики знаходимо ще в 
роботах дореволюційних російських науковців і представників радянської фінансової 
школи початку ХХ сміття – М.І.Тургенєва, М.М.Сперанського, І.Х.Озерова, 
М.Яснопольського, А.І.Буковецького; радянських економістів В.В. Лаврова, 
І.В.Левчука, В.С. Павлова, Л.І. Абалкіна та інших. 

 Над розробленням концепції фінансової політики працюють і сучасні українські 
вчені – В.Г.Андрійчук, Ю.А.Анисимова, І.А.Бланк, М.Я.Дем’яненко,  В.М. Геєць, І.Ю. 
Гришова, Т.С.Шабатура, І.О.Крюкова, О.О.Красноруцький, С.С.Стоянова-Коваль, 
Н.С.Танклевська, І.Ю. Хома, Л.М.Худолій, С.М.Шкарлет, Б.О.Язлюк.[1-10] При 
розробці ефективної системи управління фінансовими ресурсами постійно постають 
проблеми гармонізації розвитку інтересів власників підприємства, наявності 
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достатнього обсягу грошових ресурсів та збереження високої платоспроможності та 
фінансової стійкості, а система  управління  фінансами  переробного  підприємства в   
умовах фінансової кризи втрачає комплексність, гнучкість  та  ринкову адекватність  за  
відсутністю саме концепції фінансової політики, що  визначає  принципи, методи,  
шляхи та  засоби   розробки  та  реалізації  управлінських рішень в сфері  фінансової  
діяльності. 

 Цілі статті:  Формування  концептуальних  основ  економічної суті, розробки  та  
реалізації  фінансової  політики  переробних  підприємств аграрного виробництва 
України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Основною моделлю, що відбиває одну з 
найважливіших концептуальних ідей сучасної теорії менеджменту переробного 
підприємства аграрного виробництва, є модель максимізації його ринкової вартості, яка 
визначає головну мету функціонування і розвитку як максимізацію добробуту його 
власників. Протягом останнього десятиліття ця концепція отримала пріоритетний 
розвиток і підтримку більшості керівників переробних сільськогосподарських 
підприємств у США та Європейських країнах з розвиненою ринковою економікою. 
Модель, орієнтована на вартість, передбачає, що всі управлінські рішення в будь-якій 
сфері діяльності переробного підприємства мають бути направлені на максимально 
можливий приріст його реальної ринкової ціни, тобто забезпечувати безперервне 
зростання його вартості на ринку. [2] 

З розвитком ринку капіталу та інших інститутів ринкової економіки в країні 
взаємовідносини з інвесторами  у вітчизняних підприємств набувають нового якісного 
зрізу. Вартісний підхід відображає якісний стрибок в ідеології оцінювання і прийняття 
управлінських рішень. [4,5]. Запровадження   концепції   вартісно-орієнтованого  
управління в  аграрному  бізнесі, на  наш  погляд, має  свої  особливості. Орієнтована  
на  вартість модель  пов’язана  зі   стратегічною позицією  підприємства та  
запроваджується  з  метою  досягнення   конкурентних  переваг. Але, сьогодні  на 
агропродовольчому ринку    лідерами є  ті нечисельні переробні  підприємства, що  
змогли  завантажити  свої  потужності  сировиною,  виробляти  якісну   продукцію,  
запровадили   інноваційні  технологічні  процеси, а  їх  конкурентна  позиція   
досягнута саме   завдяки  ресурсному  підходу  до  управління  та   нарощенню  
фінансового  потенціалу. 

Аналіз існуючих підходів до оцінки фінансового потенціалу [1,2], що  в  нашому  
випадку відбиває  бажаний  стратегічний  результат,  дозволив зробити висновок, що 
всі вони  базуються  на  порівняльному   аналізі з відповідними  базовими  
показниками. Разом з тим, серед цих підходів можна виділити групу таких, що дають 
можливість отримати конкретну, чисельно визначену оцінку рівня фінансової 
потенціалу, і групу таких, де ці оцінки не мають конкретного визначення. У першій 
групі чисельна визначеність рівня фінансового потенціалу ґрунтується на застосуванні 
конкретних характеристик використання ресурсів, у другій – відсутність чисельної 
визначеності пов’язана з використанням бальних чи інших експертних оцінок. Не 
відкидаючи доцільність використання різних методичних підходів до оцінки рівня 
фінансового стану, вважаємо що в  аграрному  бізнесі на рівні окремих переробних 
підприємств, більш прийнятними для аналізу фінансового  потенціалу є такі методи, що 
дають чисельно визначену оцінку. Підприємства мають методичний  інструментарій, 
що дозволяє трансформувати систему факторів вартості в систему цільових нормативів 
і ключових показників ефективності, робить можливими практичний перехід від 
теоретичних моделей до  вартісних принципів управління  з  урахуванням   фактору  
часу. 

В  сучасному  економічному  просторі до традиційного аналізу фінансових 
показників додається стратегічний  напрям, який  зміщує довгостроковий прогноз, коли 
оцінювання фінансових наслідків важливих управлінських рішень  будується з 
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урахуванням ймовірної динаміки зовнішнього та внутрішнього середовища 
підприємства.  Отже,  застосування   моделі  ринкового  вартості на аграрних  
підприємствах  неможливе  без     розробки  механізму управління фінансовим  
потенціалом та  дієвої фінансової  політики. 

Найважливішою метою стає максимізація вартості підприємства, а основною 
відмінною рисою управління – націленість на майбутнє, що  відбиває  ринкова  вартість  
переробного  підприємства  як  бізнес-одиниці   на  основі  конкурентної  переваги, яка  
розглядається як  ключовий  фактор  успіху  та компетентність.  Саме   з  такої  точки  
зору   ринкова  вартість  підприємства   розглядається  як   майбутній   дисконтований 
потік фінансових засобів, що  отримано  завдяки ефективному використанню  
фінансового  потенціалу   з  урахуванням     фактору  часу.   

Ринкову вартість переробного підприємства аграрного виробництва можна 
представити як сукупність трьох основних частин, які у своїй  забезпечують реалізацію 
головної мети його функціонування, нарощення ринкової вартості: це матеріальна, 
нематеріальна і латентна вартість. Виходячи  з цих  головних  складових, що  
формують  ринкову  вартість  переробного  підприємства,  необхідно  розробляти  
політику  управління фінансовими  ресурсами.   На  наш  погляд, неможливо  
наголосити  на  пріоритетності  якої-небудь   з  трьох  основних  складових,  тому   
необхідно вивчити  фактори, що є  визначальними  для  росту матеріальної  та  
нематеріальної  вартості  підприємства,  оцінити  ефективність  управління   
фінансовими  ресурсами  та   визначити   фінансовий  потенціал  підприємства. 

Матеріальна вартість відображає вартість інвестованих фінансових ресурсів у 
реальні і матеріальні активи, які складають вартість переробного підприємства під час 
кризи. Формування  оптимального  обсягу та  структури  операційних активів  та  їх  
ефективне  використання  визначають   можливість  переробного  підприємства  
функціонувати  та  підтримувати    безперервну  операційну  діяльність. На наш погляд,  
початковим етапом  формування   фінансової  політики  повинен  стати  всебічний  
аналіз  використання  активів  підприємства  на  кожній  стадії кругообороту  їх  
вартості,  динаміки  їх  складу  та  структури,  враховуючи  специфічні  особливості 
операційного  та  фінансового  циклу   переробних  підприємств аграрного 
виробництва, оптимізація  джерел  їх  фінансування. 

 Розробка  фінансової  політики в  напряму   управління  матеріальною  вартістю  
переробного  підприємства  повинна  містити  два  ключових  принципи:   оцінку  рівня  
доходності,  що  генерують  активи, та  його  співвідношення  з  рівнем  ризику  їх  
формування  та  використання.  Оптимальність  джерел  фінансування  активів  також  
безпосередньо  впливає  на  ринкову  вартість  підприємства, оскільки  відомо, що 
структура  капіталу  визначає  його  середньозважену  вартість,  від  якої    залежить   
ринкова  вартість    переробного  підприємства. Залучення  фінансових  ресурсів  є  
об’єктивною  умовою  функціонування  переробних  підприємств  аграрного 
виробництва, із  збільшенням  якої в   структурі  капіталу   підвищується  фінансовий  
ризик   діяльності. 

 Останнім часом в  умовах  зміни  філософії  бізнесу та  втрачання  інтересу  до   
застарілих  бізнес  моделей, все більшого значення набуває  нематеріальна вартість. 
Модель  бізнесу  це, те  як  переробне  підприємство  обирає споживача,  формулює та  
обмежує  свої  пропозиції,  розподіляє  ресурси,  визначає  завдання, виробляє  цінність 
для  споживача   та  отримує  від  цього прибуток. Сьогодні  модель  бізнесу  
переробного  підприємства  м’ясо-молочної галузі  значно  трансформувалась і  вимагає 
чітких  принципів фінансової  політики  по відношенню  до формування   
нематеріальної  вартості. яка  може   значно  перевищувати  балансову  вартість  активів  
підприємства, ризиків операційної  та  фінансової  діяльності,  які ,у  відповідності  до  
нової  філософії  бізнесу, не  повинні  бути  ліквідованими,  оскільки   рівень  ризику      
дозволяє  отримати   додаткову  вартість. 
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До нематеріальної  вартості відносять все, що перевищує балансову вартість, на 
основі якої переробне підприємство працює на відкритому ринку. Цей елемент вартості 
є джерелом конкурентної переваги переробного підприємства. Тут фактори збільшення 
вартості включають, наприклад, репутацію переробного підприємства, його бренд, 
інтелектуальну власність, інновації, потенціал зростання, глобальність охоплення, 
управлінську компетентність.                                    

 Латентна вартість являє собою потенційну, або «приховану», вартість 
переробного підприємства. Джерелом прихованої вартості може бути нереалізований 
потенціал операційної ефективності, недостатньо які просуває бренди, незапатентовані 
інновації, тобто визначити джерела прихованої вартості можна тільки виявивши 
резерви підвищення ефективності використання активів і резерви створення і 
зміцнення конкурентної переваги переробного підприємства. А реалізація саме цього 
джерела цінності є пріоритетним напрямком формування фінансової політики 
переробного підприємства АПК і запорукою процвітання її на ринку. Вся суть 
фінансової політики полягає у підвищенні вартості підприємства, забезпечення 
рентабельної захисту з точки зору співвідношення дохідності та ризику і  реалізації  
латентної  вартості. 

Отже, фінансова політика являє собою форму реалізації фінансової філософії і 
головної фінансової стратегії підприємства в розрізі найбільш важливих аспектів 
фінансової діяльності [1].  Всебічне  дослідження  американського вченого  та  
практика, засновника концепції  стратегічного  планування І.Ансоффа,  присвячене 
корпоративній стратегії і  опубліковане в 1965 році,  наводить  відмінності  між  
стратегією  та  політикою в  бізнесі: «Політика – це  можливе  рішення, тоді  як  
стратегія є  правило  ухвалення  рішень»[2 ] 

Під фінансовою політикою для переробних підприємств аграрного виробництва 
ми будемо розуміти систему принципів і методів мистецтва прийняття управлінських 
рішень в сфері управління  фінансовими ресурсами. 

 Фінансова  політика  забезпечує принцип  економічності  та  раціональності  
управління фінансовими  потоками  переробного підприємства, що полягає в  
раціональній  економічній  поведінці  суб’єктів  господарювання та  отриманні  
найбільшої ефективності  використання  фінансового  потенціалу при умові  фінансової  
безпеки  підприємства. 

Головною  характеристикою фінансової  політики переробного підприємства є  
віддзеркалення управлінського  стилю   та  менталітету  власників щодо   нарощення  
вартості  переробного  підприємства,  агресивності їх відношення  до  фінансової  
діяльності. Фінансова  політика  може визначати  неприйнятність   до  ризикований  
операцій, не дивлячись на   можливе необхідне   відшкодування росту  його  рівня  
відповідним додатковим  рівнем доходу,  або навпаки  схильність  до   фінансового 
ризику також  в  тих  випадках, коли це  недостатньо  компенсовано  додатковим  
рівнем  доходу. 

Фінансова політика підприємства - це сукупність методів управління фінансовими 
ресурсами підприємства, спрямованих на формування, раціональне та ефективне  
використання  фінансових ресурсів. 

Для  розуміння  суті фінансової  політики та  ролі, яку  вона може відігравати  у  
формуванні  та  реалізації стратегії переробного  підприємства, необхідно  розглянути 
обрану стратегію  компанії  та  її  зміни внаслідок  отримання  нових стратегічних 
цілей. Одною  з  основних   стратегічних цілей  може  бути  намір  менеджменту 
переробного  підприємства, яке є  лідером своєї галузі,   утримувати  під своїм 
контролем  більше половини ринку. Зрозуміло,  що  демонстрація  такого  наміру або, 
можливо, тільки  підозра на нього, викликають зростаючу активність  конкурентів  на  
ринку,  оскільки    всі  переробні підприємства займаються  моніторингом 
внутрішнього  середовища  галузі  та не залишать  байдужими  спроби  поліпшити  своє 
конкурентне становище. Активність  конкурентів  супроводжується  аналізом  
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можливостей,  факторів успіху лідера,  його  фінансового стану,  динамікою обсягів  
виробництва  та  продажів  та  оцінкою  власної  конкурентної позиції з  точки  зору  
змін кон’юктури  ринку.    Якщо  проведений аналіз   ринку  та  фінансового  
забезпечення свідчить про  можливість  перерозподілу  ринку,  як  правило  
починається  цінова  війна, що неминуче обертається   значними   фінансовими 
втратами  як  для   лідера  галузі  так  і  для  його  конкурентів.  Конкуренти, які не 
мають достатньо  фінансових  ресурсів, отримуючи наміри лідера  галузі щодо   
агресивних дій  з  приводу утримання  та  розширення   його власної  долі  ринку, 
скоріш за  все,  відмовляться  від наступальної  стратегії. Отже, в  той  час  як наміри 
лідера-підприємства  галузі  оцінюються  конкурентами як  реальні, він отримує  
стратегічні   конкурентні переваги, а  для  менеджменту підприємства  постає завдання  
обміркованої   та виваженої демонстрації  наміру.   

Демонстрація  наміру агресивної  конкурентної  та, відповідно,  фінансової 
політики  ототожнюється  з  нарощенням   обсягів  виробництва  продукції в  
перспективному  періоді,  що  потребує формування  додаткових   обсягів  оборотних  
активів  та  залучення  джерел  їх  фінансування.  Отже,  нарощення  в  структурі  
капіталу переробного підприємства  боргового навантаження призводить  до  
агресивної виробничої політики. У випадку  ігнорування  конкурентами  такої  
демонстрації,  не  прийняття  їх відповідних заходів  по скорочення  випуску  обсягів  
свого  виробництва,  перенасичення  ринку  продукцією  неминуче  призводить  до  
обвалу  ціни, що  скорочує  обсяги  прибутку  всіх  учасників ринку. В  той  же  час, 
якщо  демонстрація  наміру  захвату  ринку,  була  вдалою,  конкуренти  можуть   
змиритися   та  скоротити  свої  обсяги  виробництва замість  того,  що  розв’язувати  
цінову  війну.  Це  приклад  реалізації  агресивної стратегії, що  дозволяє  підприємству  
збільшити  свої  прибутки. 

Слід зауважити, що  збільшення  боргового навантаження  супроводжується  
збільшенням  рівня  ризику.  В  ситуації невизначеності  збільшення  обсягів 
виробництва  підприємств призводить  до  росту   прибутку, якщо попит  на її  
продукцію  є  високим і  навпаки.  Іншою мовою, збільшення обсягів  виробництва в  
ситуації невизначеності  призводить до  збільшення  ризикованості потоків  прибутку, 
що  генерує операційна діяльність переробного  підприємства. Тому,  чим  вища буде  
доля  боргового навантаження,  тим  більше у  підприємства  потенціал до збільшення  
обсягів  виробництва. Отримавши інформацію про  залучення  підприємством  
додаткових  фінансових ресурсів,  що  означає нарощення обсягів  операційної 
діяльності,  конкуренти  змушені  відповідати  або повною пасивністю та  збереженням  
своїх обсягів виробництва  на попередньому  рівні, або  спробою зберегти поточний  
рівень  цін  (в  крайньому  випадку мінімізувати різке падіння) за  допомогою 
скорочення обсягів  виробництва. Тому,  можна  очікувати  на  виконання  
стратегічного сценарію.  

На  коефіцієнт   боргового  навантаження впливають  також стратегії  конкурентів,  
зокрема  підприємство  може  бути особливо беззахисним    для  так  званого хижацтва 
(predation) з боку інших, більш консервативних підприємств галузі. Це має  свій прояв  
через загальну  домовленість підприємств галузі щодо  зниження цін на  продукцію, 
оскільки  підприємство з  високим  рівнем  левериджу  може обслуговувати  боргове 
навантаження  тільки  за  умови  зростаючого ринку  збуту та  прибутку 

Але,  відомі  проблеми недостатнього  та  скороченого   інвестування  при  
збільшенні  боргового  навантаження,  що  в  свою  чергу призведе  до  втрати  
агресивного сценарію  підприємства на  конкурентному  ринку. [3] Так, підприємство, 
яке  має на меті   розширення  своєї  долі  ринку,  починає знижувати ціни   та  
збільшувати  витрати  на  рекламу,  що    призведе  до  зниженню  прибутку  в  
короткостроковому  періоді і  очікуванні   росту   прибутку в  довгостроковій  
перспективі. Зниження  ціни та  збільшення  витрат  на  рекламу  можна  розглядати як  
традиційні  інвестиційні проекти, а  мотив  підприємства  по  реалізації цих  
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інвестиційних проектів  тобто  по  розширенню свого  сегменту ринку залежатиме   від  
очікуваної ставки доходності  цих інвестиційних проектів. Отже,  чим  вище  ставка  
доходності інвестиційних проектів або чим  вище обсяги прибутку від розширення  
сегменту  ринку,  тим   сильніше мотив  по  їх  впровадженню. З  точки  зору  власників 
підприємства,  очікувана ставка доходності  за  цими  інвестиційними  проектами 
завжди буде вищою  для    підприємства  з  високим левериджем  через   проблему  з  
недостатнім фінансуванням. Таким чином,  високий  рівень  боргового   навантаження  
призводить  до зниження  ставки  доходності  і , відповідно, робить  підприємство менш 
агресивним а  конкурентній  боротьбі  щодо  розширення  сегменту  ринку, а боргове  
навантаження   впливає на  конкурентну  динаміку в  галузі. 

  Формування  фінансової  політики  здійснюється  за  певними  принципами. : 
- принцип  наукової  обґрунтованості фінансової  політики. Фінансова   політика  

не  може  базуватись  на  суб’єктивних  поглядах,  вона  має  ґрунтуватись  на  точному  
обліку  потреб у  фінансових  ресурсах  та  можливостях  мобілізації  таких  ресурсів на  
переробному  підприємстві.  В  іншому  випадку   вона  може  мати  негативний  
спрямовуючий  вплив в  інші  сфери і  ланки  переробних підприємств  АПК; 

-  принцип системного  підходу  досягається  за  умови  встановлення  тісної  
взаємодії  між  фінансовою  політикою та  зовнішнім середовищем, з  економічною  та  
державною політикою.  Фінансова  політика  розглядається  як  складна  система , як  
елемент   іншої  складнішої системи, якою є  економічна  політика  держави, як  процес  
постійно діючий і  постійно  поновлюваний. що  характеризується  високим  рівнем   
гнучкості  та  динамічності; 

- принцип  цільової  спрямованості   фінансової  політики полягає  у  чіткому  
встановленні  пріоритетів  і  доцільності  виділення  певного  обсягу фінансових  
ресурсів  для  їх  вирішення, що  сформульовані  виключно  для  однозначного 
тлумачення, підпорядкуванню  встановлених пріоритетів  головній  цілі -  підвищенню  
ринкової  вартості  переробного  підприємства. 

- принцип  соціальної  орієнтації та  суспільного  добробуту є  дуже  важливим, 
оскільки  формує  репутацію переробного підприємства  та   є  одним з  найважливіших  
факторів  нарощення  капіталу  торгових  марок  та  брендів  переробних  підприємств 
АПК. Для  цього  фінансова  політика  повинна  також  сприяти  зростанню  
ефективності  виробництва  на  основі  підвищення  продуктивності  праці; 

-  принцип економічності прийняття  управлінських  рішень передбачає  їх  оцінку   
за  співвідношенням  майбутнього рівня  доходності   та  рівня  можливих  ризиків,  що  
їх  супроводжують. Розробка  заходів  щодо  нейтралізації  чи  мінімізації  ризиків  
фінансової  діяльності  переробного  підприємства включає  їх  оцінку, що   не  повинна 
перевищувати  суми   можливих  фінансових  втрат   в  тому  числі  і   за  умови   
високого  ступеня   ймовірності    ризикової  події. 

Деякі  автори  наголошують, що  у  практичному  розумінні  фінансова  політика 
реалізується  через  категорії «організаційного-економічного  механізму  фінансового  
забезпечення  діяльності  підприємств»,  дає  змогу комплексно поєднати необхідність 
організації фінансового  забезпечення  та  управління  економічними  процесами. що  
відбуваються під  впливом  мікро-  і  макроекономічних  чинників.[4] на  наш  погляд  
це  дуже вузьке  визначення  та  розуміння  фінансової політики.  В  процесі  
дослідження  було  виявлено, що зміст фінансової політики багатогранний і включає 
наступні  основні  ланки: 

- Розробку оптимальної концепції управління фінансовими (грошовими) потоками 
підприємства, що забезпечує поєднання високої прибутковості та захисту від 
комерційних ризиків;  
         - Виявлення основних напрямів використання фінансових ресурсів на поточний 
період (декаду, місяць, квартал) і на найближчу перспективу (рік і більш тривалий 
період). При цьому враховуються можливості розвитку виробничо-торговельної 
діяльності. Стан макроекономічної кон'юнктури (оподаткування, облікова ставка 
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банківського відсотка, норми амортизаційних відрахувань по основних фондах та ін);  
         - Здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей 
(фінансовий аналіз та контроль, вибір спосіб фінансування підприємства, оцінка 
реальних інвестиційних проектів   і  фінансових активів тощо).                             

Єдність трьох ключових ланок визначає зміст фінансово політики, стратегічними 
завданнями якої є:                                                        

- максимізація прибутку як джерела економічного зростання та  зростання  
ринкової  вартості  підприємства;  

-  оптимізація структури і вартості капіталу, забезпечення фінансової стійкості 
та 

ділової активності   підприємства                                           
- досягнення фінансової відкритості підприємства для інвесторів та кредиторів;  
 використання ринкових механізмів залучення додаткових  обсягів капіталу; 
-  розробка ефективного механізму управління фінансами (фінансового 

менеджменту) на основі діагностики фінансового стану з урахуванням постановки 
стратегічних цілей діяльності підприємства, адекватних ринковим умовам, пошуку 
шляхів їх досягнення  та  забезпечення  фінансової  безпеки  підприємства. 

Висновки.  Основа  фінансової політики -  чітке визначення  єдиної концепції  
розвитку  переробного  підприємства  АПК як в  довгостроковій, так і  в  
короткостроковій перспективі,  вибір  зі  всього  різноманіття механізмів  досягнення  
поставлених  цілей найбільш  оптимальних, а  також  розробка  ефективних  механізмів   
контролю та  фінансова  безпека. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ 

ЗНАНЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

У статті викладені обгрунтуванн нових якісних характеристик, які мають бути притаманні 
антикризовому управлінню підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. 
Розкриті нові вимоги до субєкта антикризової діяльності, які уможливлюють інтелектуалізацію керуючої 
системи. Викладені пропозиції щодо переосмислення базових основ взаємодії керованої та керуючої 
системи антикризового управління з врахуванням інтелектуалізації персоналу кризового підприємства. 
Визначені пріоритетні напрями удосконалення методів та прийомів діагностування стану підприємства , 
інноваційні інструменти по запобіганню та виведенню з кризи.  Розкрито зміст  інтелектуалізації 
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комунікативної взаємодії  керуючої та керованої системи антикризового управління за рахунок 
впровадження інформаційних технологій нового покоління. Аргументована доцільність  визнання 
кінцевим пунктом антикризового процесу перетворення підприємства в інтелектуальну організацію.  

Ключові слова: антикризове управління, економіка знань, інтелектуалізація, інноваційні методи  
діагностики, інноваційний антикризовий інструментарій , інтелектуальна стратифікація персоналу, 
інтелектуальна організація. 

 
Лигоненко Л.А. 
 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
В статье изложено обоснование новых качественных характеристик, которые должны быть 

присущи антикризисному управлению предприятием в условиях экономики знаний и 
интеллектуализации менеджмента. Раскрыты новые требования к субъекту антикризисной деятельности, 
обеспечивающие интеллектуализацию управляющей системы. Изложены предложения по 
переосмыслению базовых основ взаимодействия управляемой и управляющей системы антикризисного 
управления  с учетом интеллектуализации персонала кризисного предприятия. Определены 
приоритетные направления совершенствования методов и приемов диагностики состояния предприятия, 
инновационные инструменты предотвращения и преодоления  кризиса. Раскрыто содержание 
интеллектуализации коммуникативного взаимодействия управляющей и управляемой системы 
антикризисного управления за счет внедрения информационных технологий нового поколения. 
Аргументирована целесообразность признания конечным пунктом антикризисного процесса 
преобразование предприятия в интеллектуальную организацию. 

Ключевые слова: антикризисное управление, экономика знаний, интеллектуализация, 
инновационные методы диагностики, инновационный антикризисный инструментарий , 
интеллектуальная стратификация персонала, интеллектуальная организация. 
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CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE KNOWLEDGE ECONOMY 

AND INTELLECTUALIZATION OF MANAGEMENT 
 

In the article there are given reasons for new qualitative characteristics that should be inherent to crisis 
management of enterprises in the knowledge economy and intellectualization of management. There are 
described new requirements to the subject of crisis activities which provide intellectualization of a governing 
system. 

There are given suggestions for critical thinking about basic foundations of interaction between a 
manageable and a managerial system of crisis management taking into account intellectualization of the staff of 
a crisis enterprise. Priority directions for improvement of methods and techniques for diagnosis of the state of an 
enterprise, innovative tools to prevent and overcome the crisis are defined. 

It is described the content of intellectualization of communicative interaction of a manageable and a 
managerial system of crisis management through   implementation of information technologies of the new 
generation. It is feasible to consider transformation of an enterprise into an intellectual organization to be a final 
point of crisis process. 

Keywords: crisis management, knowledge economy, intellectualization, innovative diagnostic methods, 
innovative crisis management tool, intellectual stratification of personnel, intellectual organization. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями.Сучасний етап розвитку менеджменту як 
науки характеризується постійними змінами поглядів науковців та практиків на 
сутність, призначення, інструментарій менеджменту, цілі діяльності бізнес-організацій, 
ключові ресурси, рушійні сили та можливості  їх досягнення. Постіндустріальний тип 
суспільства, економіка знань ( нова економіка)  потребує нових підходів до  побудови 
як загального, так і функціональних видів менеджменту, зокрема антикризового 
управління.  Провідною парадигмою та пріоритетним напрямом його розвитку в 
умовах економіки знань має стати його інтелектуалізація.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.  
Проблематика інтелектуалізації нації, суспільства, економіки і управління 
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висвітлюється в працях українських (  Другова О. О. 1, Іщука С. О. 2 , Сем’ян О. 

В.3 , Ситник Й.С. 4  та інш.) та закордонних (Бережнова В.Г. 5 , Гаврилова Т.А. 6,  

Касаткіної В.В.7, Рульова Ю.С. 8, Руус С. 9 та інш.) дослідників. Ними  
ідентифікована важливість та визначені основні проблеми інтелектуалізації та 
інтелектуально-інноваційного розвитку, розглянуті базові елементи  концепції 
інтелектуалізації економіки та управління, обґрунтовані передумови та висвітлена 
методологія  оцінювання  інтелектуального капіталу бізнес-організації тощо.  

Інтенсіонал поняття  «інтелектуалізація» обумовлюється змістом  концепта  
«інтелект», який в сучасній енциклопедичній літературі тлумачиться як розум, 
здатність мислити, проникливість, сукупність  розумових функцій (порівняння, 
абстракції, утворення понять, судження, висновків тощо), які перетворюють 

сприйняття у знання або критично переглядають чи аналізують уже наявні знання [10. 
Інтелектуалізація суспільства та економіки  визнається дослідниками цілеспрямованим 
процесом радикального розширення обсягів використання нових знань  та технологій, 
розвитку та підвищення ефективності використання  індивідуальних та колективних 
творчих можливостей.  

Принципово новими  якостями нової економіки є:   більш висока та все зростаюча 
значущість знань та інтелекту,  більш високу вартість   інформації та послуг,  ніж 
традиційних матеріально-речових товарів, перехід до більш складних і наукомістких 
технологій,  оновлення виробництва за рахунок досягнень науково-технічного 
прогресу; підвищення професійної компетентності та інтелектуальної активності 
керівників та фахівців  підприємств.   

Інтелектуалізація  визнається пріоритетним напрямом трансформації  будь-якої 
економічної  системи , як макро (світової, національної, регіональної), так і мікрорівня 
(бізнес-організації, ), а також  ефективним інструментом подолання та запобігання 
системної економічної кризи. Рівень інтелектуалізації  обумовлює можливості 
економічної системи по формуванню та використанню її інноваційного  потенціалу , 
який визнається основою ефективного розвитку та організації взаємодії усіх суб’єктів 
економіки та суспільства в сучасних умовах.    

Наслідком інтелектуалізації стане перехід до «нової економіки» або 
«інтелектуальної економіки», тобто економіки, в якій успіх будь-якої організації буде 
перш за все обумовлюватиметься  якістю її людського капіталу- наявністю чи 
можливістю залучення висококваліфікованих і освічених працівників, які володіють не 
тільки вузькопрофесійними знаннями, а й мають широкий кругозір та інтелект,  що 
дозволяє вільно  орієнтуватися в постійно мінливій обстановці та приймати самостійні  
та обґрунтовані управлінські рішення.  

Найбільш вагомі наукові розробки щодо теоретичних засад інтелектуалізації 
менеджменту, передумов, принципів, механізмів цього процесу  містяться в роботах 

українського дослідника Ситнік Й.В. 4. Інтелектуалізація систем менеджменту  
трактується  ним  як всебічний і багатофакторний процес набуття і використання 
підсистемами менеджменту підприємства нових якостей, виражених у нормах 
управління (законах, закономірностях, принципах) та категоріях менеджменту, які 
базуються на максимізації впровадження системних знань і вмінь, зростанні 
інтелектуального капіталу, динамічній інтелектуальній активності персоналу, 
інтелектуально-інформаційних технологіях, найповнішому залученні особистісного й 
сукупного інтелекту для збільшення ринкової вартості підприємства . Інтелектуалізація 
систем менеджменту сприятиме формуванню нової парадигми менеджменту - 
соціагуманістичний менеджмент, який  визнає  основою розвитку будь-якої 
економічної системи фахівців-інтелектуалів. 

Цілі статті.  Метою даної наукової статті є  розкриття нових якостей, які під 

впливом загальних процесів  інтелектуалізації менедменту, має набути в умовах 
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економіки  знань  така специфічна підистема управління як антикризове управління 

підприємством.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Антикризове управління підприємством завжди 

визначалась фахівцями, зокрема автором 11, інтелектуальним видом управління. Його 

відмітними особливостями визнано: 1) використання специфічного  (нестандартного і 

навіть неприємного  в нормальних умовах)   управлінського інструментарію, тобто 

засобів та приймів управлінського впливу;   2)  суттєві ресурсні обмеження, пов’язані з 

неможливістю або складністю отримання додаткових ресурсів, перш за все – 

фінансових, оскільки залучення фінансових ресурсів в умовах низької (навіть 

від’ємної) кредитоздатності та інвестиційної  привабливості є надзвичайно складним 

управлінським завданням; 3) суттєві часові обмеження, обумовлені можливими 

агресивними діяти кредиторів підприємства та виникненням загрози ініціювання 

банкрутства та обмеження дієздатності існуючого керівництва підприємства; 4) 

підвищена ризикованість управлінських рішень, що приймаються та реалізовуються, в 

зв’язку з високим ступенем нестійкості (напруження)  господарської системи; 5) 

підвищення значимості інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень, що 

приймаються,  порівняно більший обсяг використання  аналітично-розрахункових та  

прогностичних процедур; 6) орієнтація на мінімізацію втрат усіх зацікавлених осіб - 

власників, персоналу, кредиторів, держави; 7) необхідність прийняття інноваційних 

рішень, висока креативність для визначення типу поведінки в кризовій ситуації та 

пошуку шляхів виходу з неї. Розв’язання таких складних завдань безумовно потребує  

більших високих  не тільки фінансових, а й інтелектуальних  витрат суб’єктів 

антикризового управління  ,  перш за все в межах самого підприємства.   

В умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту  антикризове 

управління  має  набути  нових якісних характеристик, зміст яких та шляхи їх 

досягнення будуть викладені нижче.  

По-перше, підвищення  вимог до суб’єкта антикризової діяльності, очищення 

управлінської команди підприємства від фахівців традиційного типу та заміну їх 

менеджерами-інтелектуалами., що  забезпечить інтелектуалізацію керуючої системи. 

Нова формація антикризових менеджерів має характеризуватися перш за все  

інтелектуальними здібностями, тобто відповідно 12 властивостями інтелекту, що 

забезпечують успішність інтелектуальної діяльності в конкретних ситуаціях з погляду 

коректності і швидкості перероблення інформації в умовах розв'язання завдань, 

оригінальності та різноманітності ідей, глибини і темпу опанування знаннями , способи 

пізнання. Згідно з концепцією В. Дружиніна систему загальних здібностей утворюють: 

психометричний інтелект (здібність розв'язувати завдання на основі застосування 

наявних знань), креативність (здібність перетворювати наявні знання за участю уяви і 

фантазії на нові ідеї), научуваність (здібність набувати знання). 

Таким чином, суб’єкту антикризової діяльності  в інтелектуалізованій системі 

менеджменту  мають бути  притаманні такі риси як :  

 високий рівень інтелекту та інтелектуальної активності; 

 високий рівень  інноваційності та креативності; постійна потреба в пошуку 
нових ідей, можливостей, засобів розв’язання навіть рутинних завдань; 

 високий  та широкий професіоналізм, кваліфікаційна складність 
(інтегрованість); 

 здатність до швидкого пошуку, опрацювання інформації та формування на її 
основі відповідних оцінок, гіпотез, пропозицій та управлінських рішень;  

 здатність передбачення результатів своєї діяльності, оцінки варіантів 
можливих рішень та їх очікуваних наслідків;   
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 висока мобільність (вертикальна і горизонтальна) та комунікабельність;  

 високий рівень відповідальності  та самоконтролю,  опанування 
інструментарієм самоменеджменту та тайм-менеджменту;  

 соціальна взаємодія, активна громадська позиція, патріотизм.  

Суб’єкт антикризової  діяльності  має володіти  таким рівнем інтелекту, який 

дозволяє  інтелектуалізувати не тільки  власну діяльність,  а й  сприяти  зростанню 

реалізації інтелектуальних  можливостей персоналу підпорядкованого організаційного 

утворення, а також усіх осіб, які залучаються до співпраці. Наслідком цього стане 

створення єдиного інтелектуального простору  та нової динамічної, стійкої, базованої 

на ідеях економіки знань управлінської системи підприємства. 

Завдання інтелектуалізації  обумовлює вимогу щодо наявності  у суб’єктів 

антикризового управління  високого рівня  не тільки розумового, а й емоційного 

інтелекту, тобто сукупності найрізноманітніших здібностей особистості, які 

забезпечують можливість успішно діяти в будь-яких ситуаціях, здатність розуміти та 

управляти своїми та чужими емоціями.  

Американський психолог Р. Бар-Он [ 13   виділив п'ять компонентів емоційного 

інтелекту, кожен з яких характеризує  певні особистісні якості:  1)самопізнання – 

усвідомлення своїх емоцій, упевненість у собі, само- повага, самореалізація, 

незалежність; 2) навички міжособистісного спілкування – емпатія, соціальна 

відповідальність, взаєморозуміння ; 3) адаптаційні здібності – вміння вирішувати 

проблеми, реально оцінювати ситуацію, пристосовуватися до нових умов; 4) 

управління стресовими ситуаціями – стрес стійкість, контроль за імпульсивними 

спалахами; 5) домінування позитивного настрою – відчуття щастя, оптимізм. Наявність 

визначених якостей ідентифікує високий емоційний інтелект, який і має бути 

притаманним фахівцям з антикризового управління нової формації. Визначені 

особистісні якості мають бути враховані при відборі фахівців для професійного 

здійснення антикризової діяльності або свідомо розвиватися підчас проведення 

навчання (перепідготовки).   

По-друге,  переосмислення базових основ взаємодії керованої та керуючої 

системи , нове відношення до працівників підприємства,  які мають розглядатися в 

якості носіїв інтелектуальних ресурсів. Розуміння цього  актуалізаціє завдання 

розвитку   інтелектуальної активності персоналу, потребує налагодження ефективної 

інтелектуальної співпраці з ним за-для досягнення цілей та завдань антикризового 

управління.  

Передумовою переходу до інтелектуальної співпраці, є оцінювання  

інтелектуальних можливостей (потенціалу творчості, таланту) персоналу підприємства,  

вивчення властивостей їх пізнавальної інтелектуальної діяльності, що дозволить 

належним чином  прогнозувати, а отже, і організовувати їх поведінку. 

З цією метою доцільно проводити інтелектуальну стратифікацію персоналу, тобто  

поділ управлінського та виконавчого персоналу суб’єкта господарювання за критерієм 

типу інтелекту (ординарний, неординарний, елітний)  та можливостей впливу на 

процеси інтелектуалізації в цілому 14.  Ідентифікація типу інтелекту, яким володіють 

окремі працівники підприємства,   має бути покладені в основу  низки управлінських 

завдань та рішень, які необхідно приймати суб’єкту антикризового управління. 

Головним завданням слід визнати  знаходження та залучення до співпраці носіїв 

неординарного та елітного інтелекту.  

Представники неординарного інтелекту здатні використовувати у  виробничих 

процесах нові знання та досвід,   ініціювати пропозицій щодо доцільних антикризових 

перетворень, впровадження різноманітних продуктових, технологічних та 

управлінських новацій. Результатом саме їх  інтелектуальних зусиль стане зростання 
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частки інтелектуальної складової в кінцевих продуктах та послугах, що є передумовою  

підвищення  конкурентоздатності та прибутковості діяльності підприємства . 

Максимально комфортні умови для праці  необхідно створити представникам 

елітного інтелекту, тобто персоналу, інтелект якого здатний вирішувати виробничі та 

організаційні проблеми підприємства з використанням раніше невідомих підходів, 

реалізація яких вимагає значних інтелектуальних зусиль. Представники саме цього 

типу інтелекту  спроможні до генерування принципово нових  продуктів, послуг, ідей 

щодо виведення підприємства  з кризового стану або недопущення розгортання кризи. 

Вони мають максимально залучатися до процесів антикризового управління, які 

вимагають креативності, нетрадиційних ідей та пропозицій.  

Враховуючи наведені міркування,  новим об’єктом оцінювання має стати рівень  

інтелектуалізації  персоналу підприємства  , який може бути оцінено як частка 

працівників неординарного та елітного інтелекту в загальній чисельності 

управлінського та виконавчого  персоналу. Визначений показник доцільно враховувати 

під час інтегрального оцінювання діагностики потенціалу виживання або санаційної 

спроможності підприємства. Результати інтелектуальної стратифікації персоналу 

доречно використовувати і під час розробки заходів антикризового управління 

персоналом, визначаючи пріоритетність звільнення окремих працівників або 

переведення їх на неповну зайнятість.  

Оцінювання інтелектуального рівня має поширюватися не тільки на 

управлінських персонал. Знаходження  носіїв елітного інтелекту серед інших 

працівників підприємства ( незалежно від посади, яка обіймається зараз) та залучення 

їх до процесів ініціювання та реалізації антикризових пропозицій дозволить 

сформувати високоефективну «нову команду» менеджерів підприємства.  

Зростання рівня інтелектуальності персоналу дозволить принципово змінити 

спрямування управлінських зусиль  -  пріоритетами  діяльності суб’єкта антикризового 

управління стануть не контрольні функції, а активізація інтелектуальних здібностей та  

розвиток самоменеджменту персоналу кризового підприємства.  

По-третє, пріоритетне використання інноваційної методології антикризового 

управління, оріентація на впровадження інновації в усіх сферах діяльності 

підприємства.  

Пріоритетним напрямом подальшого розвитку систем діагностування слід 

вважати  використання елементів  штучного інтелекту: експертних системи (Expert 

Systems)або систем, заснованих на знаннях (Knowledge-Based Systems); штучних 

нейронних мереж (Artificial Neural Networks); природно - мовних систем; систем з 

нечіткою логікою (Fuzzy Logic); інтелектуального аналізу даних (Data Mining); 

генетичних алгоритмів та еволюційного програмування (Genetic Algorithms). Приклади 

моделювання та діагностики стану підприємств України на основі інструрментарію 

нечітких та мережевих  моделей представлені в роботі Матвійчук А. В. 15, О.М. 

Тищенко, Л.О. Норік  16, Л. В. Старченко, О. В. Старовойт, І. І. Семидоцької  17.  

Інструментарій нечіткої логіки  може успішно використовуватися і для підвищення 

обґрунтованості інших управлінських рішень в процесі антикризового управління, 

зокрема оцінки ефективності санації підприємства 18 . 

Акцент на розробку та впровадження різноманітних інновацій  в антикризовому 

управлінні відповідає найбільш загальноприйнятій в сучасних поглядах на менеджмент 

«концепції брілліант » (« Diamond Concept ») М.Портера - концепції відновлення, 

підтримки і розвитку конкурентоспроможності фірми. Відповідно до даної концепції, 

головним чинником конкурентоспроможності підприємства, як в довгостроковому, так 

і в короткостроковому плані є інноваційність фірми,  тобто її спроможність  як до 

радикальних, так і до  часткових  («інкрементальних») інновацій. 
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В 19 аргументована доцільність розробки інноваційної стратегії кризового 

підприємства, яка має бути покладена в основу його  антикризової програми.  Вона має 

передбачати розробку та впровадження різноманітних інновацій, зокрема : 

 продуктових   - освоєння нових видів продуктів і послуг, передумовою чого є 
власні чи зовнішні інноваційні ідеї та наукові здобутки , розробка  нового продукту та 

технології його випуску або придбання відповідних технічних рішень  та прав на них 

(ліцензій, патентів, ноу-хау, франшиз тощо); 

  процесних  - різноманітні нововведення у взаємодії підприємства з зовнішнім 

середовищем, процеси пошуку та залучення ресурсів, технологічні процеси випуску 

продукції, кругообіг активів та капіталу, загального менеджменту тощо . Наприклад, 

впровадження принципово нового або невідомого для певної галузі чи країни  методу 

(способу) виробництва, в основі якого лежить нове наукове відкриття і який може 

полягати також у новому способі комерційного використання відповідного товару; 

освоєння нового ринку збуту, тобто такого  ринку, на якому досі дана галузь 

промисловості цієї країни не була представлена, незалежно від того, існував цей ринок 

насамперед чи ні;  отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів 

(незалежно від того, чи існував це джерело перш, або вважався недоступним, або його 

ще тільки належить створити);  

 аллокаційних  -   різноманітні схеми реорганізації, перерозподілу 

(реструктуризації) матеріальних, фінансових і нематеріальних активів підприємства,  

відповідальності працівників підприємства, особливо його менеджерів 20 . 

З метою створення превентивної системи управління підприємством  доцільними 

для впровадження слід визнати такі управлінські інновації як:  

 кастомізація наявної продуктової пропозиції  з врахуванням вимог (побажань) 
конкурентного замовника;  перехід до виробництва великого асортименту продукції  

невеликими партіями, які призначені для різних цільових груп споживачів і сегментів 

ринку;  модульний підхід до виробництва та просування продукції, виробництво 

товарів і послуг, у повній відповідності до вимог конкретних клієнтів і споживачів; 

 реконструкція старих та / або придбання нових маркетингових активів: 
маркетингових дослідницьких активів, бренд-капіталу, лояльності споживачів; 

 аутсорсинг (залучення ззовні вузькоспеціалізованого професійного персоналу 
або персоналу, потреба в якому виникає епізодично в обсягах, які менше повної 

зайнятості), аутстаффінг (виведення співробітників за штат кризової організації з 

подальшим  представленням цього персоналу  на договірній основі),  та аутплейсмент 

персоналу (надання працівникам кризового  підприємства консалтингових послуг, які 

передбачають супровід, орієнтацію на ринку праці, психологічну підтримку та 

працевлаштування працівників, які скорочуються в результаты реструктуризації або 

інших організаційних змін); 

   впровадження концепції безперервності бізнесу (Business Continuity 

Management) - інноваційної технології, що дозволяє ефективно відреагувати на 

переривання бізнес-процесів, що сприяє мінімізації збитку і скороченню витрат на 

відновлення нормального функціонування; 

 створення бізнес-інтелекту  - інноваційної технології, що об'єднує всі види 

діяльності підприємства для ефективної та стійкої організації бізнесу в умовах 

необмеженої кількості інформації; 

По-четверте,  нова якість комунікативної взаємодії  керуючої (суб’єкти 

антикризового управління) та керованої системи (персонал підприємства, усі 

зацікавлені особи) за рахунок  впровадження сучасних  інформаційних технологій , 

засобів накопичення, зберігання та обробки інформації. 
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Пріоритетним завданням в цій царині слід визнати  подальший розвиток 

інтелектуальних управлінських систем, які припускають,  системну інтеграцію 

сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій і засобів автоматизації, 

орієнтовану на досягнення цілей і завдань антикризового управління.  

Підприємства, які знаходяться в умовах кризи, характеризуються такими 

властивостями як слабка структурованість, нестаціонарність, висока «зашумленість» 

(надмірність , невикористовуваність) інформації. Це потребує використання  в ІТ- 

системах,   не тільки математичних   моделей, а й знань , які  накопичені в процесі 

функціонування, а також формалізованого досвіду висококваліфікованих фахівців 

(експертів). Знання фахівців та експертів  , певним чином формалізовані та 

структуровані (в розрізі окремих видів операцій, процесів, ризиків тощо),  мають 

накопичуватися і зберігатися в спеціалізованих базах знань.   

Використання інтелектуальних управлінських систем при обробці великих обсягів 

даних в умовах певного дефіциту часу дозволяють вже за окремими ознаками- 

індикаторам стану підприємства або параметрами антикризових пропозицій 

моделювати та завчасно надавати суб’єкту антикризового управління узагальнений 

прогноз стану підприємства, а також системні рекомендації по найбільш доцільним 

антикризових заходам та рішенням. При цьому має бути передбачена належна 

візуалізація результатів роботи системи, тобто компактне відображенням усіх 

характеристик стану підприємства або можливих траєкторій  його подальшого 

розвитку в разі прийняття відповідного рішення, проекту чи альтернативи, з 

можливістю за запитом отримати більш повну інформацію стосовно будь-якого 

параметру.  

 Велику зацікавленість викликають IT- розробки останнього покоління, названі 

Смарт-Коборг-Системами (SmartCoborgSystems) 21 . В їх основу покладена ідея 

визнання керованого об'єкта складним організмом, названим Коборгом (A complex 

organized objects). Коборг – це деяка організована єдність усіх узгоджено діючих у 

ньому процесів, органів, систем або функціональних вузлів і компонентів, що не 

відноситься до тваринного чи рослинного світу, але володіють усіма основними 

властивостями живих організмів.  Основне призначення SmartCoborgSystems - 

найбільш ефективне виконання функцій, закладених при його створенні, розвитку, 

зрілості і старінні, тобто на всіх стадіях життєвого циклу коборга. В основу концепції 

системи закладено принцип неперериваної оцінки (діагностування) стану коборга, 

виявлення можливих причин окремих розладів  або небажаної зміни стану і прийняття 

своєчасних заходів з ліквідації виникаючих порушень. Залежно від ступеня розладу 

керованого об'єкта SmartCoborgSystem своєчасно формує відповідні симптоматичні або 

параметричні впливи, що виключають небажані відхилення на виході об'єкта, а також 

застосовує необхідні організаційно-технічні заходи. 

Перспективними для впровадження на українських підприємствах слід визнати  

Бизнес-Смарт-Коборг-Системи ( Busines-SmartCoborgSystem ) - спеціалізований  

інформаційний продукт  оперативного діагностування стану бізнес-коборгов - великих, 

середніх і малих підприємств (компаній). Його використання дозволяє виявити 

очікуваний розлад  окремих процесів виробничої, комерційної, фінансової діяльності 

та, як наслідок, стану господарсько-фінансової діяльності підприємства в цілому ,  

виявлення причин дисбалансу , небажаних змін чи стану і пропонування  адекватних 

ним заходів щодо стабілізації або поліпшення  бізнесу.   

По-п’яте, переосмислення цілей антикризового управління, зокрема 

превентивного.  

Як відомо, вихід з кризи може переслідувати різні цілі: відновлення параметрів 

раніше досягнутих економічною системою або перехід системи в новий якісний стан  



Економічний форум 1/2016 

 

169 
 

та набуття принципово інших якостей та характеристик . Тобто антикризове управління 

має розглядатися як система гомеостатичного типу,  яка забезпечує  повернення 

вихідної системи в стан динамічної стійкості її параметрів при взаємодії із зовнішнім 

середовищем і утримання її в стані раніше досягнутого рівноваги (до кризи), або 

переведення системи в новий якісний стан.  

Базуючись на вищевикладеному,  доцільно доповнити визначення поняття 

«антикризове управління», яке було раніше запропоновано автором   11   -   

спеціальне, постійно організоване управління,  система методів та принципів прийняття 

та реалізації управлінських рішень, спрямованих на виявлення,  локалізацію  та 

подолання кризових явищ, які загрожують  або порушують параметри  життєздатності , 

обумовлюють виникнення загрози  банкрутства та ліквідацію підприємства або 

унеможливлюють його ефективну господарську діяльність, досягнення цілей та 

реалізацію завдань розвитку,  перехід до якісно нового  стану .  Кінцевим пунктом 

перетворень, які мають бути здійснені в процесі антикризового управління , є 

трансформація  підприємства   в «інтелектуальну організацію», що  сприяє швидкій 

локалізації кризових загроз ( в разі їх виникнення) та унеможливлює  виникнення чи 

повторення кризи. 

Концепція «інтелектуальної організації» (intelligent organization) розкрита в 

працях переважно іноземних науковців  22-24. Основними ознаками «інтелектуальної 

організації» є: сприйняття хаосу (edge of chaos) і невизначеності в якості своєї стратегії;  

адаптація до мінливих ситуацій і ринковим умовам за рахунок балансування на межі 

порядку (стійкості, планування) і хаосу, негайний відгук на несподівані ринкові події за 

рахунок розміру системи і числа варіацій усередині системи;  діяльність згідно моделі 

паралельного сприйняття минулого, сьогодення і майбутнього, переходу від 

навмисного хаосу до спонтанного порядку, а від нього до навмисного хаосу з 

подальшим відтворенням циклу;  зворотна спрямованість мислення, тобто з 

визначеного майбутнього в сьогодення, привнесення майбутнього в сьогодення; 

відповідальність за свою роботу і право на помилку, оскільки передбачається участь у 

творчій адаптації до невизначеного майбутнього;  підвищення креативності та 

новаторства кожного члена організації; взаємна довіра, повага, чесність, лояльність і 

персональну порядність; створення творчого середовища; постійне оновлення моделі, 

що поєднує індивідуальний творчий внесок, спільну роботу, результат, його 

корегування і контроль з подальшим відтворенням циклу на новій основі . 

Саме інтелектуальна організація, за твердженням  прибічників даної концепції, 

характеризується здатністю до адаптації, тобто спонтанної пристосовності до змін. Це і 

провокує потребу в постійних управлінських інноваціях, пошук нових та 

удосконалення діючих систем  та моделей управління, які характерні  для такого типу 

організацій.  

Індикаторами інтелектуальності організації визнаються: 1) критерій 

інтелектуальності організації і кожного працівника , який оцінюється співвідношенням 

створеної вартості (value created) до витрачених ресурсів (resources); 2) кількість 

контрольованих  «спіралей прогресу» , тобто досягнуті позиції в технології, 

виробництві і на світовому ринку; 3) рентабельність талантів (РOT- return on talents), 

яка віддзеркалює відношення генерованих знань до інвестицій в таланти та 

характеризує  віддачу від інвестицій в персонал  бізнес-організації. Визначені 

показники представляється доцільним включити в систему діагностування  та 

моніторингу стану підприємства  для оцінювання ступеню його інтелектуальності, а 

отже і досягнення цілей превентивного антикризового управління .  

Висновки.  Таким чином, перехід до економіки знань та процеси 

інтелектуалізації менеджменту обумовлюють суттєві зрушення в багатьох елементах 
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системи антикризового управління, що і забезпечить в комплексі нову якість цього 

виду управління- інтелектуальне антикризове управління. Незважаючи на складність 

практичної реалізації, інтелектуалізація є об’єктивно необхідним процесом , оскільки 

тільки цей шлях дозволить суттєво підвищити результативність та ефективність 

антикризового управління, зберегти та вивести з кризи більшу кількість 

господарюючих суб’єктів, забезпечити їх стійку життєздатність в умовах  нової 

економіки.  
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ 

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ 
У статті розглянуто сучасні системи зниження витрат:  Target costing, Кaizen costing, 

Benchmarking, Cost killing, Total quality menegment, Lean Six Sigma, LCC (Life Cycle Cost), Balance 

scorecard, Аутсорсинг, АВС-аналіз. Визначено доцільність їх застосування. За допомогою матриці 

конкурентного профілю сучасні системи зниження витрат проаналізовано за такими критеріями, як: 

гнучкість, рівень контролю, оперативність, затратність, точність визначення витрат, надійність 

функціонування. 

Ключові слова: система зниження витрат, сучасні системи зниження витрат, оптимізація витрат, 

матриця конкурентного профілю, підприємство. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 

СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 

 
В статье рассмотрены современные системы снижения затрат: Target costing, Кaizen costing, 

Benchmarking, Cost killing, Total quality menegment, Lean Six Sigma, LCC (Life Cycle Cost), Balance 

scorecard, Аутсорсинг, АВС-анализ. Определена целесообразность их применения. С помощью матрицы 

конкурентного профиля современные системы снижения затрат проанализированы по таким критериям, 

как: гибкость, уровень контроля, оперативность, затратность, точность определения затрат, надежность 

функционирования. 

Ключевые слова: система снижения затрат, современные системы снижения затрат, оптимизация 

затрат, матрица конкурентного профиля, предприятие. 

 

Lipych L., Bortnik S., Mialkovska V.  

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF CURRENT SYSTEMS OF COSTS 

REDUCTION 

 
In the article the modern systems of costs reduction such as: Target costing, Kaizen costing, 

Benchmarking, Cost killing, Total quality management, Lean Six Sigma, LCC (Life Cycle Cost), Balance 

scorecard, outsourcing, ABC analysis. In the work determined feasibility of their application. These systems 

analyzed by criteria such as flexibility, level of control, efficiency, implementation costs, the accuracy definition 

of cost and reliability of operation with using matrix competitive profile modern. 

Keywords: system of cost reduction, modern systems of costs reduction, cost optimization,  matrix 

competitive profile, enterprise. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. На сьогодні через кризові умови існування 

підприємства в Україні, недосконалу законодавчу базу, часткову втрату можливості 

впливу держави на економічні процеси, підвищення ціни на енергетичні та матеріальні 

ресурси істотно зросла собівартість продукції, а діяльність підприємств стала 

збитковою. Це, в свою чергу, призводить до необхідності розв’язання проблем 

оптимізації рівня витрат і забезпечення їх стійкого зниження. При цьому особливої 
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уваги для вітчизняних підприємств набуває пошук шляхів формування та 

удосконалення системи управління витратами. 

Серед значної кількості систем зниження витрат перевагу мають ті системи, що 

забезпечують контроль, регулювання та оптимізацію витрат, а також дозволяють 

приймати найбільш ефективні та обґрунтовані рішення. Основне завдання при виборі 

такої системи полягає у визначенні її характерних особливостей з метою 

максимального використання переваг та уникнення недоліків. Тому існує потреба у 

спробі порівняння сучасних систем управління витратами за певними критеріями та 

визначення серед них найбільш ефективних та доцільних у застосуванні на вітчизняних 

підприємствах. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Сучасні системи зниження витрат вивчали такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: 

Аткінсон Ф.Ф., Друкер П.Ф., Бутинець Ф.Ф, Голов С.Ф., Гордієнко В.М., Давидович 

І.Є., Загородній А.Г., Карпова Т.І., Кузьмін О.Є., Кравченко Ф.В., Мішин В.Н., 

Мельник О.Г., Попов О.О., Садовська І.Б., Цал-Цалко Ю.С, Шванара В.А. Основні 

підходи до формування системи управління витратами досліджували Шеремет А.Д., 

Давидович І.Є., Палій В.Ф., Ніколаєва С.А. Використання таких систем як таргет 

костинг та кайзен костинг були об’єктом дослідження Хорнгерна Ч.Т. Проблематику 

формування системи зниження витрат за її елементами вивчали Бутинець Ф.Ф., 

Кашанова Є.Ф., Савицький Г.В., Онищенко С.В. Методи управління витратами описує 

Козаченко Г.В.  Проте проблема впровадження системи зниження витрат та її адаптації 

щодо особливостей вітчизняних підприємств різних галузей потребує подальшого 

дослідження.  

Цілі статті. Мета статті полягає у здійсненні порівняльної характеристики 

сучасних систем зниження витрат, визначенні доцільності їх застосування, а також у 

здійсненні аналізу сучасних систем за такими критеріями як: гнучкість, рівень 

контролю, оперативність, затратність, точність визначення витрат, надійність 

функціонування. Завдання: визначити сутність, переваги та недоліки сучасних систем 

зниження витрат; провести бальну оцінку систем за вищезгаданими критеріями; 

сформувати матрицю конкурентного профілю на основі аналізу; визначити найбільш 

оптимальні системи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. На сьогоднішній день, для вітчизняних 

підприємств існує проблема вибору оптимальної системи управління витратами. 

Оскільки усі вони відрізняються між собою за галуззю застосування, витратами на їх 

впровадження, оперативністю та, як правило, формувалися для оптимізації витрат 

зарубіжних підприємств, то доцільним є їх подальше вивчення. 

До таких систем належать наступні: Target costing, Кaizen costing, Benchmarking, 

Cost killing, Total quality menegment, Lean Six Sigma, LCC (Life Cycle Cost), Balance 

scorecard, Аутсорсинг, АВС-аналіз та інші. 

Сутнісні характеристики, переваги та недоліки кожної системи наведені у табл. 1. 

Детальніше дослідивши кожну із вищезгаданих систем, можна зробити висновки: 

кожна система має ряд переваг та недоліків; усі системи різняться між собою 

витратами на впровадження, оперативністю, надійністю, фокусуванням уваги на 

певному виді витрат і т. д. 

Для того, щоб максимально оцінити ефективність сучасних систем зниження 

витрат формуємо матрицю конкурентного профілю. Основними критеріями оцінки 

визначаємо гнучкість, рівень контролю, оперативність, затратність, точність 

визначення витрат та надійність функціонування (див. табл.2). 
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Таблиця 1 

Порівняльна характеристика сучасних систем зниження витрат 
Назва 

системи 
Cутність Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

T
ar

g
et

 c
o

st
in

g
 Суть  даної системи полягає в тому, що на 

підставі відомої (або заданої) ціни реалізації 

виробу на ринку і бажаної величини прибутку 

встановлюється цільова собівартість, яка в 

подальшому забезпечується зусиллями всіх служб 

підприємства, насамперед технічних. 

Маркетингова орієнтація виробництва.  

Визначення цільових витрат для нових 

продуктів.  

Контроль витрат ще на стадії розроблення 

продукції. 

Вимагає залучення працівників до реалізації 

системи. 

Встановлення чіткої системи матеріального та 

нематеріального стимулювання. 

Формування корпоративної культури на 

підприємстві.  

К
ai
ze
n
 c
o
st
in
g

 Суть концепції полягає у тому, що покращення 

здійснюються безперервно, поетапно без значних 

затрат на їх реалізацію. Щомісяця 

встановлюються цільові показники зниження 

затрат, відхилення яких порівнюється із 

фактичними значеннями. 

Забезпечує постійне зменшення витрат й 

утримання їх на заданому рівні. 

Передбачає наявність автономних верстатів та 

виробничих ліній, а також використання систем 

виробництва JIT (“just-in-time”). Вимагає 

побудови системи мотивації працівників і 

корпоративної культури, що підтримує 

залучення персоналу в діяльність організації. 

B
en

ch
m

ar
-k

in
g
 Дозволяє отримати комплексну оцінку 

управління витратами на підприємстві в 

порівнянні з еталонним підприємством, що є 

передумовою поступового покращення 

управління витратами на основі досвіду і 

технологій інших підприємств; вдосконалити 

маркетингову систему управління підприємством. 

Комплексна оцінка управління витратами 

порівняно з еталонним підприємством є 

передумовою поступового поліпшення 

управління на основі досвіду інших 

підприємств.  

Вимагає правильно визначеного еталонного 

підприємства та достовірної інформації про 

його діяльність. 

Ускладнюється недостатністю розвитку 

інформаційних маркетингових систем та 

відсутністю центрів бенчмаркінгу. 

C
o

st
 k

il
li

n
g

 

Сприяє оптимізації витрат, спрямований на їх 

максимальне зниження в найкоротші терміни без 

шкоди для діяльності підприємства і перспектив 

його розвитку. 

Дає змогу швидко зменшити витрати 

підприємства, що виникають  у 

внутрішньому та зовнішньому середовищі. 

Передбачає скорочення витрат на заробітну 

плату та чисельності персоналу. 

Використовується тільки час від часу, і 

підходить до окремих видів витрат або тільки 

для певних підрозділів підприємства.  

T
o

ta
l 

q
u

al
it

y
 

m
en

eg
m

en
t Система управління, заснована на виробництві 

якісних з точки зору замовника продукції та 

послуг. Спрямована на постійне вдосконалення 

якісті продукції, якості організації процесів та 

рівень кваліфікації персоналу. 

Сприяє підвищенню організаційно-

технічного рівня виробництва. 

Підвищує продуктивності праці 

працівників та ефективність їх 

стимулювання. 

Покращує якість управлінських рішень. 

Збільшуються витрати часу на управління, 

налагодження комунікацій всередині 

організації, побудову та підтримку нової 

корпоративної культури.  
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

L
ea

n
 S

ix
 

S
ig

m
a 

Поєднує у собі системи Six Sigma та Lean Production. 

Використовує статистичний аналіз для вимірювання 

та поліпшення операційної діяльності, а також 

фокусується на усуненні втрат у процесах, таких як 

виробничі відходи і складські запаси. 

Забезпечує досягнення рівня виробництва 

6,0σ (3,4 помилки на 1 млн. виробів).  

Використання статистичних методів і методів 

управління якістю. 

Підготовку професіоналів, що повинні 

оперувати даними методами. 

L
C

C
 (

L
if

e 
C

y
cl

e 

C
o

st
) 

Передбачає, що витрати визначаються на 

виробництво і продаж конкретного продукту 

впродовж усього його життєвого циклу й надалі 

зіставляються з відповідними доходами. 

Застосовується у стратегічному управлінні 

витратами. 

Забезпечує стратегічне бачення структури 

витрат і зіставлення її зі структурою доходів. 

Враховує вплив інфляції . 

Відсутність періодизації фінансових 

результатів. 

Наявність точних і детальних маркетингових 

описів стану ринку й позиціонування продукції 

або послуг підприємства.  

Потребує значної кількості додаткової 

інформації. 

B
al

an
ce

 

sc
o

re
ca

rd
 Сутність полягає в управлінні організацією на основі 

виміру та оцінки її ефективності за набором 

показників, підібраним таким чином, щоб урахувати 

всі суттєві аспекти її діяльності (фінансові, 

виробничі, маркетингові і т. ін.). 

Проста структура для моніторингу 

діяльності. 

Передбачає взаємозв’язок оперативного та 

стратегічного менеджменту. 

Вдало інтегрується з системою контролінгу. 

Фокусування на управлінні, що базується на 

показниках, й ігнорування інших факторів.  

Значні витрати часу на формування системи 

показників. 

А
у
тс
о
р
си
н
г 

Передбачає передачу частини функцій з 

обслуговування діяльності підприємства стороннім 

підрядникам чи постачальникам за умови 

гарантування ними відповідного рівня якості та 

ефективності їх виконання на основі трансформації 

чи оновлення бізнес-процесів і технологій. 

Спрощення процесу виробничо-

господарської діяльності. 

Зменшення кількості функцій, які 

потребують одночасного виконання. 

Зосередженню уваги на основних видах 

діяльності підприємства.  

Недовикористання потужностей частини 

основних фондів підприємства. 

Втрата частиною персоналу своїх професійних 

навичок і знань. 

Ризик отримання від аутсорсера продуктів 

неналежної якості, підвищення ціни на 

аутсорсингові послуги. 

А
В
С

-а
н
ал
із

 За системою діяльність підприємства розглядається 

як процеси або робочі операції. Сума витрат 

підприємства впродовж періоду або витрат на певний 

вид продукції визначається на основі витрат 

необхідних для здійснення відповідних процесів і 

операцій. 

Забезпечується оцінка ефективності витрат.  

Підвищення обґрунтованості віднесення 

накладних витрат на конкретний продукт.  

Забезпечення взаємозв'язку отримуваної 

інформації з формуванням витрат. 

Потребує істотних змін у системі 

бухгалтерського обліку. 

Удосконалення систем інформаційної 

підтримки, що зумовлює зростання витрат на 

управління. 
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Таблиця 2 

Матриця конкурентного профілю 
К
р
и
те
р
ії

 
Ваго

-вий 
коеф

і-

цієн
т 

Target  
costing 

Кaizen 
 costing 

Benchmarking Cost killing 
Total quality 
menegment 

Lean Six Sigma 
LCC (Life 

Cycle Cost) 
Balance 

scorecard 
Аутсорсинг АВС-аналіз 

бали 
оцінка 

бали 
оцінка 

бали 
оцінка 

бали 
оцінка 

бали 
оцінка 

бали 
оцінка 

бали 
оцінка 

бали 
оцінка 

бали 
оцінка 

бали 
оцінка 

Г
н
у
ч
к
іс
ть

 

0,10 3 0,3 3 0,3 5 0,5 2 0,2 5 0,5 5 0,5 3 0,3 5 0,5 5 0,5 4 0,4 

Р
ів
ен
ь 

к
о
н
тр
о
л
ю

 

0,10 5 0,5 5 0,5 4 0,4 4 0,4 5 0,5 5 0,5 5 0,5 4 0,4 3 0,3 5 0,5 

О
п
ер
ат
и
в
- 

н
іс
ть

 

0,22 2 0,44 2 0,44 2 0,44 5 1,1 3 0,66 3 0,66 3 0,66 4 0,88 4 0,88 4 0,88 

З
ат
р
ат

- 

н
іс
ть

 

0,23 1 0,23 2 0,46 3 0,69 4 0,92 2 0,46 2 0,46 3 0,69 3 0,69 3 0,69 2 0,46 

Т
о
ч
н
іс
ть
 

в
и
зн
ач
ен
н
я
 

в
и
тр
ат

 

0,20 4 0,8 5 1 5 1 4 0,8 5 1 5 1 3 0,6 5 1 4 0,8 5 1 

Н
ад
ій
н
іс
ть
 

ф
у
н
к
ц
іо
н
у

-

в
ан
н
я
 

0,15 5 0,75 5 0,75 4 0,6 3 0,45 4 0,6 5 0,75 5 0,75 4 0,6 3 0,45 5 0,75 

Σ 1,00 Х 3,02 Х 3,45 Х 3,63 Х 3,87 Х 3,72 Х 3,87 Х 3,5 Х 4,07 Х 3,62 Х 3,99 
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Висновки. Найбільш оптимальними за обраними критеріями виявилися системи 

Balance scorecard, АВС-аналіз, Cost killing та Lean Six Sigma. При цьому найнижчий 

інтегральний показник у системи Target costing та Кaizen  costing. Це зумовлено, 

насамперед, значними витратами на їх впровадження (побудову системи мотивації 

працівників і корпоративної культури, а у випадку Кaizen  costing – наявність 

автономних верстатів та виробничих ліній, що самостійно вимикаються у разі 

несправностей). Також при виборі методики зниження витрат вітчизняним 

підприємствам, необхідно враховувати галузь та стадію виробництва, на якій прагнуть 

запровадити систему. Адже існує ряд систем, що можуть впроваджуватись лише на 

певному етапі виробництва (напр., Target costing, Кaizen costing, LCC) і ті, які 

адаптуються до будь-яких умов (Benchmarking, Balance scorecard, АВС-аналіз, Lean Six 

Sigma). При цьому показники надійності та можливості контролю витрат практично 

однакові в усіх системах, що підтверджує їх застосування на світових компаніях. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ АДАПТИВНОГО РОЗВИТКУ  ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті проведено аналіз існуючих підходів до прогнозування розвитку промислових 

підприємств, визначено їхню сутність, основні переваги та обмеження при використанні. Встановлено, 

що в процесі прогнозування адаптивного розвитку підприємств необхідно враховувати зовнішні та 

внутрішні фактори, які впливають на їхню діяльність та ухвалення управлінських рішень щодо адаптації. 

Розроблено схему прогнозування адаптивного розвитку підприємства. У даному дослідженні 

запропоновано використовувати статистичні методи прогнозування в якості математичного 

інструментарію. Прогнозування адаптивного розвитку промислового підприємства здійснено на основі 

розрахунку коефіцієнта рухливої рівноваги, а для оцінювання ступеня впливу зовнішніх факторів на 

зміну основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства в процесі адаптаційного 

розвитку застосовано рівняння регресії. 

Ключові слова: адаптивний розвиток, прогнозування, зовнішнє середовище, статистичні методи, 

коефіцієнт рухливої рівноваги. 
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The existing techniques to forecasting of the industrial enterprises development within the production and 

economic structures are analyzed in the paper. Their essence, main advantages and limitations of use are 

revealed. It is determined that in the process of the industrial enterprises’ adaptive development forecasting the 

internal and external factors affecting their activities and decision-making on adaptation are to be taken into 

account. The scheme of industrial enterprises’ adaptive development is offered. Statistical forecasting methods 

as mathematical tool are proposed to be used in the research. The industrial enterprise’s adaptive development 

forecasting is conducted on the basis of the moving equilibrium coefficient calculation. A regression equation is 

used in order to assess the impact of external factors on the change of the enterprise’s production and business 

activities indicators under the adaptive development process. 

Keywords: adaptive development, forecasting, external environment, statistical methods, moving 

equilibrium coefficient.  

 

Мариненко Н. Ю. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье проведен анализ существующих подходов к прогнозированию развития промышленных 

предприятий в составе производственно-хозяйственных структур, определены их сущность, основные 

преимущества и ограничения при использовании. Установлено, что в процессе прогнозирования 

адаптивного развития предприятий необходимо учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на 

их деятельность и принятия управленческих решений по адаптации. Разработана схема прогнозирования 

адаптивного развития предприятия. В данном исследовании предложено использовать статистические 

методы прогнозирования в качестве математического инструментария. Прогнозирование адаптивного 

развития промышленного предприятия осуществлено на основе расчета коэффициента подвижного 

равновесия, а для оценки степени влияния внешних факторов на изменение основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия в процессе адаптационного развития 

применено уравнение регрессии. 

Ключевые слова: адаптивное развитие, прогнозирование, внешняя среда, статистические методы, 

коэффициент подвижного равновесия. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими і практичними завданнями. При розробленні механізму управління 

адаптивним розвитком  промислового підприємства в складі виробничо-господарської 

структури (ВГС) виникає необхідність у побудові обґрунтованого прогнозу результатів 

пристосування підприємства до зовнішнього середовища. Проте в даний час немає 

універсального методу прогнозування внаслідок відсутності методичного забезпечення, 

відповідного сучасним умовам нестабільної економіки, який би враховував ймовірність 

виникнення нових та непередбачених факторів, що мають вплив на діяльність 

підприємства в умовах адаптації. Необхідність вирішення зазначеної проблеми 

обумовлює потребу в розробленні сучасного методичного забезпечення побудови 

прогнозу адаптивного розвитку підприємства. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Серед вітчизняних учених, які зробили найбільш значний внесок у розроблення методів 

та моделей прогнозування розвитку промислових підприємств, або займалися 

окремими аспектами цього питання, слід відзначити І.В. Алексєєва, О.І. Амошу, 

Г.О.Блажевича, В.М. Гейця, Б.Є. Грабовецького, В.М. Гриньову, М.О. Кизима, Т.С. 

Клебанову, К.Ф. Ковальчука, А.О. Коломицеву, Л.О. Коршевнюка,  Р.М. Лепу, О.В. 

Мілова,  О.І. Пушкаря, О.В. Раєвнєву, Н.І. Соловйову, О.М. Тридіда, О.І. Черняка, М.Г. 

Чумаченка, О.Г. Янкового та ін. Найбільш значущі зарубіжні роботи у даній сфері 
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належать Р. Акоффу, І. Ансоффу, С. Біру, П. Друкеру, В. Єфремову, Ф. Кюдланду, М. 

Портеру, Е. Прескотту, А. Райтсу, А. Соломатіну, Дж. Ханку та ін. 

Неоднозначність науково-методичного апарату з питань управління адаптивним 

розвитком підприємств у складі ВГС ускладнює сам механізм управління розвитком 

без належно науково дослідженого методичного забезпечення з прогнозування. 

Цілі статті. Метою статті є розроблення науково-методичного підходу до 

прогнозування адаптивного розвитку промислових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Проведемо аналіз існуючих методів прогнозування 

розвитку підприємств, що працюють у різних сферах діяльності. 

Сидорова А.В. у роботі [1] при розробленні методів аналізу і прогнозування 

розвитку підприємств сфери послуг доводить, що ефективність управління обумовлена 

наявністю своєчасної інформації, системи показників, що всебічно відображають 

діяльність підприємств сфери послуг і адекватними методами аналізу та 

прогнозування. Автор зазначає, що обґрунтування управлінських рішень потребує 

узагальнюючих й інтегральних методів оцінки підприємств сфери послуг як об’єкта 

управління. Для макрорівня і міжнародних співставлень запропоновано інтегральний 

коефіцієнт, обчислення якого базується на використанні середньої геометричної й 

структурних характеристик сфери послуг. Для підприємств сфери послуг регіонів 

комплексну оцінку доцільно виконувати з використанням системи показників 

регіональної статистики і методу багатомірної середньої. Для підтримки управлінських 

рішень дослідником розроблено графічну модель сегментування за видами послуг. 

Також в якості інструменту управління важливого значення набувають економіко-

статистичні методи і моделі аналізу та прогнозування розвитку підприємств сфери 

послуг.  

Сидоровою А.В. також доведено, що використання індексного і кореляційно-

регресійного методів дозволило оцінити вплив соціально-економічних чинників на 

обсяги реалізації послуг, установити диференціацію регіонів України за рівнем 

розвитку підприємств сфери послуг, визначити напрямки її подальшого розвитку і 

необхідні обсяги інвестицій. 

У дослідженні [2] Костюченко Т.І. використовує методи витратно-цінового 

аналізу як базу для формування ефективної системи планування та прогнозування 

розвитку аграрних підприємств в умовах ринку. Вчена доводить, що необхідність 

ефективного вирішення різноманітних за структурою та змістом економічних проблем 

вимагає удосконалення планування як системи. Автор зазначає, що новим економічним 

умовам в найбільшій мірі відповідає індикативне планування. На зміну традиційному 

перспективному плануванню має прийти стратегічне. Особливу увагу при цьому 

доцільно звернути на такий його вид, як бізнес-планування. Важливими елементами 

ефективної організації планування є його належне інформаційне забезпечення і 

організація контролінгу, які в сучасних умовах майже відсутні. 

Зубовою О.В. у роботі [3] розроблено методичні підходи щодо оцінювання та 

прогнозування сталості розвитку сільськогосподарських підприємств, застосування 

яких дає можливість отримати статичне уявлення про стан підприємств у певному 

періоді часу, а також дослідити динаміку показників економічної, екологічної та 

соціальної складових виробничо-господарської діяльності підприємств, побудувати 

прогнози, визначити міру впливу факторів, проводити рейтингове оцінювання розвитку 

сільськогосподарських підприємств району на основі запропонованого показника – 
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коефіцієнта сталості. Автором установлено, що з метою прогнозування показників 

сталості розвитку, враховуючи високий рівень їх варіації, найзручнішим способом є 

застосування лінійної форми тренду.   

Кондрат І.Ю. у дослідженні [4] пропонує використовувати ситуаційний підхід до 

вибору адекватного методу прогнозування економічного розвитку підприємства. Цей 

підхід передбачає вивчення прогностичної ситуації, визначення й оцінювання факторів, 

які обумовлюють вибір методу, обґрунтування можливості та обмеження застосування 

потенційно придатних тут методів, розроблення критеріїв остаточного вибору. Автор 

доводить, що використання такого підходу дозволить спростити процедуру вибору 

методу прогнозування і покращати точність прогнозних розрахунків. 

Поділяємо думку Кондрат І.Ю. про необхідність оцінювання і врахування впливу 

зовнішнього середовища на результати економічної діяльності підприємств. У зв’язку з 

цим, у роботі [4] дістав подальший розвиток підхід до систематизації факторів 

зовнішнього середовища, які обумовлюють економічний розвиток підприємств, за 

такими групами: економічні, технологічні, організаційні, соціокультурні, екологічні. За 

результатами оцінювання ймовірного впливу цих факторів керівники зможуть виявляти 

в зовнішньому середовищі можливі шанси та ризики для своїх підприємств, 

коректувати стратегію тощо. 

Розроблений Кондрат І.Ю. факторно-результатний метод прогнозування, сутність 

якого полягає у виявленні колективної думки спеціально сформованої групи експертів 

щодо ймовірного впливу факторів зовнішнього середовища на результати діяльності 

підприємства, призначений як для визначення перспектив економічного розвитку 

окремого підприємства, так і для прогнозування розвитку підприємництва в цілому. 

Перевагою даного методу є те, що керівники підприємств можуть використовувати 

його для обґрунтування стратегічних планів, прийняття рішення про доцільність 

розширення чи скорочення економічної діяльності, про заснування нового 

підприємства, фінансування підприємства потенційним інвестором чи кредитором 

тощо. На макрорівні прогнозні оцінки можуть застосовувати органи виконавчої влади 

для забезпечення розвитку підприємств. 

Левицьким В.В. у роботі [5] проведено дослідження з формування стратегій 

розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку. Автор доводить, 

що найрезультативнішими з погляду короткотермінового прогнозування попиту та 

пропозиції є методи аналітичного вирівнювання й екстраполяції. Для визначення 

величини довірчих інтервалів Левицьким В.В. використано значення коефіцієнта 

апроксимації, який відображає рівень коливань та розвитку ринку в ретроспективному 

періоді, що зменшує величини довірчих інтервалів і підвищує точність прогнозних 

значень величини витрат на купівлю кондитерських виробів та обсягу виробництва 

кондитерських підприємств України. 

Для ефективного формування стратегії інноваційного розвитку підприємства на 

засадах прогнозування кон’юнктури ринку автомобілебудування Радіщук Т.П. в роботі 

[6] запропоновано механізм багатоваріантного прогнозування попиту і пропозиції, 

який, на відміну від існуючих, поєднує в собі детерміновані та ймовірнісні методи, дає 

змогу здійснювати обґрунтований та достовірний прогноз кон’юнктури ринку 

продукції автомобілебудування у форматі раціонального оцінювання перспектив 

розвитку ринку та формування оптимальної стратегії інноваційного розвитку.  

Перевагою даного методу формування стратегії інноваційного розвитку 

автомобілебудівних підприємств є те, що він базується на прогнозуванні кон’юнктури 
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ринку і містить обґрунтування ефективної діяльності підприємств за різних сценаріїв 

розвитку ринку, а також дає змогу вибирати найбільш оптимальний варіант 

інноваційного розвитку, адаптований до його ресурсних можливостей, коливань 

ринкової кон’юнктури й фази економічного циклу для зміцнення ринкових позицій. 

З метою розвитку теорії прогнозування на основі аналізу та систематизації 

літературних джерел у роботі [7] Ліпич Л.Г. вперше дано визначення поняття 

“прогнозування розвитку ринку товарів підприємства” як процесу наукового 

передбачення виробництва товарів підприємства, що будуть користуватись попитом у 

споживача, тобто, процесу координації попиту на продукцію з можливостями реалізації 

продукції. В умовах ринку цей прогноз має визначальний вплив на діяльність 

підприємства тому, що сприяє чіткому виокремленню ринкових сегментів споживачів, 

а це, в свою чергу, дає змогу сконцентрувати наявні ресурси на стратегічно важливих 

напрямках. Саме з урахуванням цих фактів пропонується здійснювати подальші 

дослідження у сфері економіки, організації і управління підприємствами. 

Запропоноване автором теоретичне узагальнення і нове вирішення класифікації 

методів прогнозування дає можливість ідентифікувати для кожного з визначених видів 

оптимальні умови функціонування, які задовольнять усі вимоги суб’єктів 

прогнозування розвитку ринку товарів підприємства. Також у дослідженні [7] 

рекомендовано використовувати для побудови комплексної прогнозно-аналітичної 

моделі можливості існуючих методів у рамках єдиного прогнозного апарату, за 

допомогою якого підприємства-виробники зможуть дослідити і передбачити 

закономірності поведінки певної групи покупців в певних економічних умовах і 

визначити оптимальні напрями своєї діяльності [7, 8]. 

У роботі [9] автором запропоновано розвинену системну класифікацію прогнозів, 

яка містить такі класифікаційні ознаки: напрямок прогнозування, період 

прогнозування, періодичність складання, повнота, рівень агрегування показників, 

об’єкт прогнозу, кількість прогнозованих характеристик, спосіб обґрунтування 

показників, рівень складності, інформаційна основа методу прогнозування, характер 

відображення результатів прогнозу. 

Також Воляник Г.М. пропонує удосконалити методологічні підходи до 

систематизації методів прогнозування за основними характерними ознаками: 

джерелами отримання інформації, достовірністю інформації, що використовується для 

прогнозування, рівнем складності, врахуванням фактору часу, способом математичного 

опису об’єкта прогнозування. На основі запропонованої класифікації обґрунтовано 

можливості використання сучасних методів прогнозування для розроблення різних 

видів прогнозів. 

У дослідженні [10] розглянуто особливості та склад стратегічного планування, 

досліджено формальні моделі стратегічного аналізу, в тому числі моделі життєвого 

циклу товару. Автор пропонує нові методологічні підходи до моделювання кривої 

життєвого циклу товару на основі п’яти S-подібних функцій, а також їхнє застосування 

при прогнозуванні ключових точок (максимуму, перегину) та коефіцієнтів 

еластичності. За допомогою розробленої теоретичної моделі стратегічного аналізу 

здійснено практичне прогнозування виробництва ковбасних виробів, рекомендовані 

корегуючі зміни стратегічного плану на підприємстві м’ясопереробної галузі. 

Гурою О. Л. обґрунтовані основні об’єкти прогнозування в тактичному 

плануванні, наведені результати прогнозування обсягів збуту варених ковбас та 

найважливіших показників маркетингової програми й фінансового плану 
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м’ясопереробних підприємств за допомогою граничного аналізу. Зокрема, побудовано 

трьохфакторне рівняння регресії з метою прогнозування збуту ковбасних виробів, 

визначені точки беззбитковості, максимального прибутку, оптимальної ціни товару, 

його цінова еластичність. 

Таким чином, на основі розглянутих методів прогнозування розвитку 

підприємств, що належать до різних сфер діяльності, можна зробити висновок, що 

сучасні методи базуються на різних за рівнем, масштабами та наукової обґрунтованості 

методах, прийомах і методиках прогнозування. 

У зв’язку з тим, що прогнозування адаптивного розвитку підприємства в складі 

ВГС передбачає врахування значної кількості факторів впливу зовнішнього середовища 

на його діяльність та ухвалення управлінських рішень щодо адаптації, у даному 

дослідженні в якості математичного інструментарію пропонуємо використовувати 

статистичні методи прогнозування. 

Для прогнозування адаптивного розвитку підприємства в складі ВГС пропонуємо 

використовувати коефіцієнт адаптації aK , який відображає взаємозв’язок зовнішнього 

та внутрішнього середовищ підприємства, при якому би зберігалася відносна рівність 

двох процесів – динамічність впливу факторів зовнішнього середовища та реакція 

підприємства на цей вплив у процесі адаптації до змін.  

Для визначення поточного значення коефіцієнта рухливої рівноваги підприємства 

до змін у зовнішньому середовищі (макроекономічних змін) на передпрогнозному 

етапі, введемо співвідношення індексу реалізації продукції на підприємстві до індексу 

промислового виробництва в країні: 

ippa IIK / ,                                                   (1) 

де pI  – індекс реалізації продукції на підприємстві за поточний період; 

ipI  – індекс промислового виробництва в країні за поточний період. 

Економічний зміст цього коефіцієнта полягає в тому, що при впливі 

макроекономічної нестабільності на діяльність підприємства відбуваються подібні 

зміни і на самому підприємстві (при падінні загальної ділової активності в країні 

знижуються обсяги реалізації продукції чи послуг підприємствами). Якщо значення 

коефіцієнта буде більше одиниці або дорівнюватиме їй, це свідчитиме про позитивний 

ефект прийнятих адаптивних заходів. І, навпаки, значення показника менше одиниці 

буде означати, що підприємство прийняло неправильні адаптивні заходи, в 

неправильному напрямку або ж взагалі їх не вживало (сформульовано на основі [11]). 

Таким чином, якщо значення коефіцієнта є задовільним, це свідчить про виважену 

політику щодо розроблення та впровадження адаптаційних заходів, яку слід 

підтримувати і надалі. Якщо значення є незадовільним (не лише за представленим 

співвідношенням, а й за розрахунком інших груп показників внутрішнього та 

зовнішнього середовищ), то даний факт вказує, на що саме необхідно звернути увагу 

при дотриманні рухливої рівноваги із зовнішнім середовищем. 

Процес прогнозування адаптивного розвитку пропонуємо реалізовувати за 

наступною схемою (рис. 1): 
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Рис. 1. Схема прогнозування адаптивного розвитку підприємства* 

* розроблено автором 

 

Аналіз отриманих показників дає змогу виявити фактори, що мають найбільший 

вплив на рівень рухливої рівноваги підприємства (як внутрішні, так і зовнішні, табл. 1). 

Процес функціонування підприємства в складі ВГС можна представити часовим 

рядом у динаміці за допомогою економетричної моделі – моделі часового ряду, в якій 

поточні значення ряду залежать як від минулих значень цього ряду, так і від поточних 

та минулих значень інших часових рядів [13]. 

 

 

 

 

 

Передпрогнозний етап оцінювання адаптивного розвитку в 
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Прогноз результатів адаптивного розвитку підприємства 
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Таблиця 1 

Фактори, що впливають на адаптивний розвиток підприємства* 
Зовнішні фактори Внутрішні фактори 

Загальноеконо

мічні фактори 

Ринкові 

фактори 

Інші фактори Операційні 

фактори 

Інвестиційні 

фактори 

Фінансові 

фактори 

Скорочення 

обсягів 

національного 

доходу 

Скорочення 

місткості 

внутрішнього 

ринку 

Політична 

нестабільність 

Неефективний 

маркетинг 

Неефективний 

інвестиційний 

портфель 

Неефективна 

структура 

активів (низька 

ліквідність) 

Зростання 

безробіття 

Посилення 

монополізму 

на ринку 

Негативні 

демографічні 

тенденції 

Неефективна 

структура 

поточних 

витрат 

Неефективний 

інвестиційний 

менеджмент 

Висока частка 

позичкового 

капіталу 

Зниження 

рівня 

реальних 

доходів 

населення 

Суттєве 

зниження 

попиту 

Погіршення 

криміногенної 

ситуації 

Низький рівень 

використання 

основних 

фондів 

Недосягнення 

запланованих 

обсягів 

прибутку за 

інвестиційним

и проектами 

Неефективна 

фінансова 

стратегія 

Нестабільність 

законодавства 

Зростання 

пропозиції 

товарів- 

субститутів 

Стихійні лиха Низька 

диверсифікація 

продукції 

Суттєві 

перевитрати 

інвестиційних 

ресурсів 

Неефективний 

фінансовий 

менеджмент 

Нестабільність 

податкової 

системи 

Зниження 

активності 

фондового 

ринку 

Стабільність 

міжнародних 

відносин 

Неефективний 

виробничий 

маркетинг 

Високий 

термін 

окупності 

інвестицій 

Високі 

фінансові 

ризики 

Зростання 

інфляції 

Нестабільність 

валютного 

ринку 

Світові 

технологічні 

тенденції 

  Висока 

вартість 

капіталу 

Сповільнення 

платіжного 

обороту 

Плато-

спроможність 

населення 

Поява нових 

технологій 

виробництва 

   

* доповнено автором на основі [12]  
 

У якості паліативу вирішення описаного завдання в деяких моделях 

використовують непрямий метод, відомий як процес адаптивних очікувань. Цей процес 

виражено в коригуванні очікувань, коли в кожний період часу реальне значення змінної 

порівнюють з її очікуваним значенням. Якщо реальне значення виявляється більшим, 

то значення, якого очікують в наступному періоді, коригують у сторону його 

підвищення; якщо менше – то в сторону зменшення. Передбачають, що розмір 

коригування є пропорційним різниці між реальним та очікуваним значенням змінної 

[14, с. 325]. 

Таким чином, розглядаючи довготривалу залежність між прогнозним значенням 

коефіцієнта адаптації Y та фактора зовнішнього середовища X , показано, як 

рівноважне значення Y  пов’язане з рівноважним значенням X , якщо такої рівноваги 

досягнуто. Позначивши рівноважні значення Y  та X  як Y  та X  відповідно, в точці 

рівноваги маємо YYt   та XXXX ttt   21
.  

Таким чином, 
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     XX

XXXY

21

2

21

2

2221

11

11












 ,                       (2) 

де   – коефіцієнт, який показує абсолютну зміну прогнозного значення 

коефіцієнта адаптивності Y ; 

  – середньозважена реального та очікуваного значення змінної X , 10    [14, 

с. 328]. 

Тобто, довготривалу дію X  на Y  описують коефіцієнтом 2 . Зміна фактора 

зовнішнього середовища tX  в момент t  на одну умовну одиницю призведе до зміни 

результату на т  32  абсолютних одиниць, що показує абсолютну зміну 

прогнозного значення коефіцієнта адаптивності підприємства Y . 

На основі даної моделі побудуємо багатофакторну модель у межах визначеного 

часового інтервалу: 

 tt XXXFY ,, 21  .                                          (3) 

Тоді коефіцієнт рухливої рівноваги може бути розрахований із співвідношення: 

Y

X
K t

de  .                                                            (4) 

У залежності від результатів обчислення прогнозованого значення коефіцієнта 

рухливої рівноваги, будемо спостерігати різний вплив факторів зовнішнього 

середовища на зміну основних показників його діяльності в процесі адаптивного 

розвитку. 

Висновки. Таким чином, у дослідженні запропоновано підхід до прогнозування 

адаптивного розвитку промислового підприємства на основі обчислення коефіцієнта 

рухливої рівноваги в результаті побудови рівняння регресії для оцінювання ступеня 

впливу зовнішніх факторів на зміну основних показників виробничо-господарської 

діяльності підприємства в процесі адаптаційного розвитку. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІНИ ВЕКТОРІВ 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
В статті визначено необхідність зміни векторів діяльності вітчизняних машинобудівних 

підприємств за рахунок реалізації концептуальних підходів до оптимізації процесів управління. Автором 
визначено, що переорієнтація економіки України на європейський ринок, потребує створення умов для 
ефективної співпраці учасників галузі машинобудування, а також ведення бізнесу загалом. Це 
забезпечить реалізація запропонованих концептуальних підходів, які передбачають зміну системи 
управління підприємствами в розрізі наступних векторів: організаційний, інноваційний та науково-
технічний, фінансово-інвестиційний, державно-приватного партнерства. 

Ключові слова: машинобудування, система управління, вектор розвитку, промисловість, 
євроінтеграція. 

 
Нечепуренко Д.С. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
 

В статье определена необходимость изменения векторов деятельности отечественных 
машиностроительных предприятий за счет реализации концептуальных подходов к оптимизации 
процессов управления. Автором определено, что переориентация экономики Украины на европейский 
рынок, требует создания условий для эффективного сотрудничества участников отрасли 
машиностроения, а также ведение бизнеса в целом. Это обеспечит реализация предложенных 
концептуальных подходов, которые предусматривают изменение системы управления предприятиями в 
разрезе следующих векторов: организационный, инновационный и научно-технический, финансово-
инвестиционный, государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: машиностроение, система управления, вектор развития, промышленность, 
евроинтеграция. 
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CONCEPTUAL APPROACHES FOR THE OPTIMIZATION OF MANAGEMENT 
SYSTEMS OF ENGINEERING ENTERPRISES IN CONDITIONS OF VECTORS 

CHANGES OF THE UKRAINIAN ECONOMY DEVELOPMENT 
 
The necessity of changing vectors of domestic machine-building enterprises through the implementation 

of conceptual approaches to optimizing management processes is defined in this article. The author determined 
that the reorientation of the Ukrainian economy to the European market needs to create conditions for the 
effective cooperation of participants of engineering and business in general. It will ensure the implementation of 
the proposed conceptual approaches that involve changing of system management of enterprises in the context of 
these vectors: organizational, innovative, scientific and technical, financial and investment, public and private 
partnership. 

Keywords: engineering, management system, vector of development, industry and European integration. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Формування стратегічного плану розвитку 
економіки України в умовах інтернаціоналізації світового господарства являє собою 
специфічний етап зміни ринкових векторів. Для вітчизняної економіки відповідно до 
положень ратифікованої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, 
а також затвердженої в січні 2015 р. Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
одним з пріоритетних напрямків є отримання статусу повноцінного члену 
Європейського союзу. Це вимагає адаптації діяльності підприємств до існуючих 
світових стандартів, гармонізації вітчизняних стандартів виробництва та якості 
продукції до європейських у короткостроковій перспективі.  

Особливо актуальним дане питання є для підприємств машинобудування, які 
останнім часом зіткнулися з порушенням торгівельно-партнерських зв’язків з 
підприємствами Російської Федерації у зв’язку із наявною геополітичною 
напруженістю. Наразі, як свідчать дані статистики машинобудівна галузь є найбільш 
залежною від російського ринку збуту серед інших секторів вітчизняної економіки, 
експортуючи майже 32 % випущеної продукції до Росії. З огляду на перспективи 
подальшого розвитку галузі та модернізації виробничих потужностей, впровадження 
сучасних систем управління та їх подальшої оптимізації в зв’язку з підписанням 
Україною Угоди про асоціацію з ЄС, загострюється потреба у залученні іноземних 
інвестицій. Запорукою отримання фінансової підтримки з боку іноземних інвесторів є 
розробка та впровадження обґрунтованих концепцій оптимізації систем управління 
підприємств машинобудування.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Питання розвитку та оптимізації діяльності підприємств машинобудування в сучасних 
умовах досліджувала значна кількість науковців. Питання оцінки ефективності 
діяльності підприємств в сфері інновацій, управління оборотними коштами, 
фінансовими ресурсами є предметом дослідження Череп А.В. [1], Єфремова Н., 
Золотарьова О. [2], Швецова М.Б., Тревого О.І. [3], Бугай А.В., Семенов А.Г., Шульгіна 
Л.М., Юхименко В.В. [4],. До формування та розробки концептуальних засад 
вдосконалення діяльності підприємств машинобудування долучилися Чанкіна І.В. [5], 
Домарадзька Г.С., Русина Н.С. [6] та інші. Результати досліджень зазначених авторів 
являють собою вагомий внесок в розвиток теорії і практики управління підприємствами 
машинобудування. Однак, додаткового дослідження потребує розробка сучасних 
концептуальних підходів до оптимізації систем управління підприємствами 
машинобудування в умовах зміни векторів розвитку економіки України, її інтеграції до 
ЄС. 

Цілі статті. Метою даного дослідження є розробка та систематизація 
концептуальних підходів до оптимізації діяльності підприємств машинобудування, 
обґрунтування їх доцільності в умовах євроінтеграції України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Машинобудування є одним з потужних секторів 
вітчизняної промисловості, який за останні роки зазнав значного руйнівного впливу в 
процесі його адаптації до ринкових відносин та виходу на нові ринки. В результаті 
постраждав кадровий, виробничий, інноваційний потенціали провідних підприємств 
галузі. Головним стримуючим фактором, що потребує термінового оновлення та 
модернізації є наявне застаріле обладнання, використання якого зменшує рівень 
рентабельності та можливості  для залучення фінансових ресурсів, а також подальшого 
їх ефективного використання.  

Машинобудівна галузь вносить біля 3,5 % валового внутрішнього продукту 
України [7]. В цілому сектор машинобудування складається з шести підгалузей, значну 
частку продукції (майже 51 %) виробляють три з них: залізничне, 
авіаційне/суднобудівне та автотранспортне машинобудування. Лідерами на 
українському ринку є такі машинобудівні підприємства: ПАТ «Мотор Січ» (м. 
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Запоріжжя), ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (м. Запоріжжя), 
Корпорація «Богдан» (м. Київ), Corum Group (м. Київ), ДП «Антонов» (м. Київ), 
ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (м. Краматорськ), 
ПАТ «Турбоатом» (м. Харків), ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (м. 
Кременчук), ПАТ «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук) , ПАТ «Луганськтепловоз» (м. 
Луганськ). Перевагами даних підприємств є: впровадження сучасних підходів до 
управління маркетингом, діяльність з управління ланцюгами постачання, присутність 
та успішність збуту на висококонкурентних зарубіжних ринках, ефективна політика 
науково-технічного розвитку виробництва, привабливість підприємств для інвестицій. 

Незважаючи на наявність лідерів, результати їх діяльності на вітчизняному та 
зовнішніх ринках мають тенденцію до погіршення. Об’єктивними причинами спаду є: 
зменшення інвестицій на внутрішньому ринку, скорочення продажів на ключовому для 
України ринку Російської Федерації, хоча його частка й досі залишається суттєвою. 
Обсяг експорту в країни ЄС станом на 2014 р. складає 21 %від загального обсягу 
експорту підприємств машинобудування, між тим частка російського ринку складає 
52 %, а країн СНД – 14 %. 

Таблиця 1 

Динаміка експорту продукції підприємств машинобудування [8] 

Країна 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 

млрд.дол.США млрд.дол.США % млрд.дол.США % 

Російська Федерація 6909.8 5491 -20.5 3337.6 -39.2 

Угорщина 684.2 533.3 -22.1 602.1 12.9 

Німеччина 560.4 445.3 -20.5 483.9 8.7 

Польща 271.1 356.7 31.6 402.2 12.8 

Казахстан 1123.6 676.9 -39.8 336.9 -50.2 

Білорусь 533.2 311.1 -41.7 198.0 -36.4 

Китай 86.6 287.9 235.5 177.2 -38.5 

Чехія 92.5 131.1 41.7 159.0 21.3 

Індія 186.1 150.8 -19.0 114.7 -23.9 

Іран 252.3 170.8 -32.3 106.4 -37.7 

Словаччина 79.4 90.9 14.5 100.4 10.5 

Узбекістан 187.3 92.9 -50.4 95.2 2.5 

Египет 60.2 44.7 -25.8 83.4 86.6 

Туркменістан 132.7 134.9 1.7 80.2 -40.6 

 

Одночасно спостерігається скорочення внутрішнього споживання продукції 

підприємств машинобудівної галузі через неподолані наслідки світової фінансово-

економічної кризи 2012 р. та інші причини.  

Отже, основними напрямками подальшого розвитку підприємств 

машинобудування України в умовах зміни векторів розвитку вітчизняної економіки є 

диверсифікація експорту, спрямована на переорієнтацію зовнішньої торгівельної 

діяльності з ринку країн ЄврАзЕС на інші ринки, переважне місце серед яких належить 

країнам ЄС. Зазначене потребує впровадження на більшості вітчизняних підприємств 

сучасних систем управління, їх оптимізації відповідно до вимог майбутніх партнерів. 

Метою цього процесу є підвищення продуктивності праці в машинобудуванні, яка 

наразі складає лише дві третини від рівня відповідного показника в інших галузях 

економіки України, через усунення наявного дефіциту капіталу та впровадження 

сучасних технологій автоматизації виробничого та управлінського процесів.  

Досягнення зазначеної мети є можливою за умовою розробки та реалізації 

комплексу заходів та підходів до оптимізації систем управління підприємствами 

машинобудування в розрізі наступних векторів (рис. 1).  
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Рис. 1.  Концептуальні підходи до оптимізації систем управління 

підприємствами машинобудування 

 

Розвиток підприємств машинобудівної галузі стримується через відсутність чіткої 

концепції стабілізації та подальшого розвитку підприємств галузі на фоні наявних 

неефективних систем управління. Саме тому реалізація запропонованих 

концептуальних підходів до оптимізації систем управління підприємствами 

машинобудування буде ефективною за умов дотримання принципів комплексності та 

системності. Важливу роль в даному процесі, перш за все, повинен відігравати 

менеджмент вітчизняних підприємств, які повинні усвідомити необхідність та 

доцільність розриву усталених зв’язків з наявними партнерами, налагодження вигідних 

відносин з новими європейськими партнерами, виявити готовність до реінжинірингу 

бізнес-процесів. 

Висновки. Узагальнюючи викладений матеріал, стає зрозумілим, що оптимізація 

систем управління підприємствами машинобудування в умовах зміни векторів 

розвитку економіки України, її переорієнтації на європейський ринок, є можливою за 

умов ефективної співпраці учасників галузі машинобудування, а також створення 

сприятливих умов ведення бізнесу. Це забезпечує реалізація запропонованих 

концептуальних підходів, які передбачають зміну системи управління підприємствами 
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в розрізі наступних векторів: організаційний, інноваційний та науково-технічний, 

фінансово-інвестиційний, державно-приватного партнерства. 

Втілення розроблених концептуальних підходів створить умови для залучення 

іноземних інвестицій для оптимізації систем управління діяльністю підприємств 

машинобудування, модернізації технологічних процесів, підвищення рівня якості 

вироблюваної продукції, забезпечення її відповідності міжнародним стандартам в 

цілому та стандартам ЄС зокрема. Крім того, створить умови для подолання 

машинобудівними підприємствами бар’єрів при виході на європейський ринок, 

зміцнить їх позиції на ньому за рахунок підвищення конкурентоспроможності. 
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

У статті досліджено різні наукові підходи щодо сутності диверсифікації. Обґрунтовано 
необхідність та перспективність впровадження диверсифікації як альтернативної стратегічної орієнтації  
аграрних підприємств. Визначено, що потреба в диверсифікації діяльності аграрних підприємств 
зумовлюється низкою об’єктивних передумов природного та економічного порядку. Показано переваги 
та можливі загрози диверсифікації в аграрній сфері. 

Ключові слова: диверсифікація, агробізнес, аграрні підприємства, диверсифіковане 
виробництво, стратегія підприємства, стратегічні позиції, стратегічний напрямок. 
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DIVERSIFICATION AS BASIS OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF 

ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
In the article different scientific approaches concerning the essence of diversification. The necessity and 

prospects of implementing diversification as an alternative strategic orientation of agricultural enterprises. The 
need for diversification of activities of agricultural enterprises is determined by a number of objective 
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prerequisites of the natural and economic order. The advantages and possible threats of diversification in the 
agricultural sector. 

Keywords: diversification, agribusiness, agricultural enterprises and diversified production, enterprise 
strategy , strategic position, strategic direction.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК ОСНОВА СТРУКТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В статье исследованы различные научные подходы относительно сущности диверсификации. 

Обоснована необходимость и перспективность внедрения диверсификации как альтернативной 
стратегической ориентации аграрных предприятий. Определено, что потребность в диверсификации 
деятельности аграрных предприятий предопределяется рядом объективных предпосылок природного и 
экономического порядка. Показаны преимущества и возможные угрозы диверсификации в аграрной 
сфере. 

Ключевые слова: диверсификация, агробизнес, аграрные предприятия, диверсифицированное 
производство, стратегия предприятия, стратегические позиции, стратегическое направление. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Сучасний стан аграрного сектору 
економіки України та його трансформаційні перетворення, що вже відбулися, 
зумовлюють необхідність адаптації аграрних підприємств у напрямі забезпечення 
стійкості та високого рівня конкурентоспроможності як на національному, так і на 
міжнародному рівнях. Забезпечення ефективності функціонування аграрних 
підприємств вимагає розробки такої програми дій, яка б спрямовувалася на розвиток 
його потенційної багатофункціональної діяльності з метою мінімізації ймовірних 
фінансово-економічних ризиків і можливих втрат капіталу. Йдеться насамперед про 
диверсифікацію як основу структурної модернізації економічної діяльності аграрних 
підприємств.  

Ключовими характеристиками та водночас завданнями процесу диверсифікації 
діяльності аграрних підприємств є суміжний розвиток багатьох, не пов’язаних між 
собою видів сільськогосподарських і несільськогосподарських виробництв та послуг, а 
також розширення асортименту, модифікація агропродовольчої продукції з метою 
реалізації і спрямовання на створення сучасної структури аграрного виробництва 
державної політики, що визначає актуальність в умовах сучасного розвитку 
національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.  
Необхідність та перспективність впровадження диверсифікації як альтернативної 
стратегічної орієнтації підприємств обґрунтували такі зарубіжні науковці, як М. Портер 
[16], Ф. Котлер [2], Г. Амстронг [2], А. Кукарцева [10].  Потенціал економічного 
зростання аграрної сфери за рахунок диверсифікованого виробництва є об’єктом 
досліджень І. Гришової [5], В. Ткачука [20], О. Томіліна [21], Н. Степаненко [19]. 
Переваги та можливі загрози диверсифікації підприємств, зокрема аграрних, описані в 
працях Д. Дея [7],  Н. Маслак [14], О. Лемішко [12], А. Семенов [17], І. Іщенко [17], Ф. 
Важинського [4], М. Корінько [8], Л. Лозовського [13], В. Лебедевої [11], Т. Панюк 
[15].   

Цілі статті. Незважаючи на цінність результатів дослідження закордонних та 
вітчизняних авторів щодо впровадження диверсифікації в аграрній сфері, окремі 
питання зазначеної проблеми залишаються недостатньо вивченими та вимагають 
подальшого дослідження процесу диверсифікації як основи структурної модернізації 
економічної діяльності аграрних підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Аграрний сектор економіки України має досить 
суттєві переваги перед іншими секторами матеріального виробництва, які є запорукою 
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успішного вирішення проблем диверсифікації, а саме: значний природно-ресурсний, 
інвестиційний, людський та експортний потенціал, сприятливе геостратегічне 
положення, збережений уклад сільського життя та історично зумовлені народні 
традиції і промисли. Він забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність 
країни, формує 12% ВВП та майже 60% фонду споживання населення, є 
бюджетоутворювальним сектором національної економіки з часткою у державному 
бюджеті близько 10% [20].  

Водночас проблема ефективної диверсифікації для підприємств аграрного сектора 
залишається надзвичайно актуальною, оскільки подібна трансформація дає змогу 
успішно вирішувати питання акумулювання фінансових ресурсів і максимально 
можливого нарощування й використання потенціалу, скорочення виробничих витрат, 
підвищення рівня рентабельності, подолання залежності суб’єктів господарювання від 
постачальників. Першочергового значення в подоланні негативних явищ у сільському 
господарстві через використання переваг диверсифікації набувають стан продуктивних 
сил, кваліфікація працівників, система організаційних та інституційних відносин. 
Ринковий механізм формує середовище для виробничо-комерційної взаємодії учасників 
процесу диверсифікації та розвитку малого і середнього агробізнесу, водночас 
тенденції світового розвитку потребують інноваційних продуктів, створення якісно 
нового людського капіталу, ефективного державного управління, яке б відповідало 
потребам усього суспільства. В свою чергу ринок надаючи значні потенційні 
можливості для розвитку аграрних підприємств як суб’єктів підприємництва, 
передбачає водночас їх повну відповідальність за результати власної діяльності. Відтак 
непересічного значення в цьому контексті набуває стратегічне диверсифікаційне 
планування з метою забезпечення ринкової стійкості підприємства в умовах мінливого 
зовнішнього середовища у сільській місцевості. 

У зв’язку з необхідністю створення нових механізмів взаємодії між аграрними та 
переробними підприємствами, необхідністю оптимізації існуючого і впровадження 
нових виробництв, виходячи з потреб переробних підприємств та споживачів, 
диверсифікація агропромислової діяльності в інноваційному контексті є однією з 
поширених форм її концентрації за умов розвиненої ринкової економіки і гострої 
конкуренції продуцентів на ринку. Загальноприйнятим є пов’язувати поняття 
диверсифікації з переходом від односторонньої виробничої структури до 
багатопрофільного виробництва з широкою номенклатурою продукції, робіт і послуг.  

У загальному диверсифікація означає розширення асортименту, видозміну 
продукції, освоєння нових виробництв. У фінансово-банківському словнику 
зазначається, що слово «диверсифікація» походить з латинської («diversificatio» – зміна, 
різноманітність, або «diversus» – різний та «fasere» – робити). Ідея диверсифікації має 
багаторічну історію. Перші теоретичні розробки щодо проблем диверсифікації 
з’явилися у 20-х рр. XX ст. за кордоном в епоху масового виробництва. Економічними 
передумовами для розвитку диверсифікації виробництва були концентрація 
виробництва і централізація капіталу в межах галузі. Це призвело до чіткої спеціалізації 
виробництва і створення «чистих галузей».  

Поняття диверсифікації в західних країнах увійшло в практику господарювання 
промислових підприємств у середині 50-х рр. ХХ ст. При цьому метою диверсифікації 
було зменшення нестабільності тогочасного виробництва [18, с.389]. При дослідженні 
сутності даного поняття науковці не знайшли одностайного трактування диверсифікації 
агробізнесу. М. Портер, розглядаючи питання конкуренції, визначає диверсифікацію як 
одну з можливих корпоративних та конкурентних стратегій, причому успішна 
корпоративна стратегія, на думку автора, повинна безперервно розвиватися та 
посилювати конкурентну стратегію. Диверсифікація, з його точки зору, є визначенням 
нових напрямів діяльності та розширення номенклатури продуктів. Дослідник 
наголошує, що для здійснення диверсифікації підприємству варто обирати галузі, які не 
є привабливими на даний момент, але потенційно можуть бути реструктуризовані 
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підприємством, що забезпечить йому стійкі конкурентні переваги в обраних галузях. 
Фактично компанія може мати користь, якщо входження до ринку відбудеться до того, 
як буде розкрито повний потенціал галузі [16, с.138]. 

На думку Ф. Котлера та Г. Армстронга, диверсифікація, обрана стратегічним 
напрямом при формуванні бізнес-портфеля фірми, дає їй змогу вчасно почати роботу в 
перспективній галузі, що є ефективнішим, ніж підвищення продуктивності праці в 
неперспективних сферах діяльності. Також автори акцентують увагу на небезпеці надто 
широкої диверсифікації, оскільки вона може призвести до небажаного розпорошення 
ресурсів компанії [2, с.69]. Близьким до бачення диверсифікації зазначеними вище 
авторами є точка зору західних науковців, для яких характерним є тлумачення 
диверсифікації як стратегії різних рівнів планування, а також як засобу забезпечення 
зв’язку між ними. 

Узагальнюючи проаналізовані наукові дискусії щодо визначення поняття 
диверсифікації, можна підсумувати, що суть даного поняття стосовно аграрних 
підприємств доцільно досліджувати, виходячи з двох підходів. За першим із них 
трактування диверсифікації пов’язане з розширенням номенклатури та асортименту 
продукції підприємства, виходом його на нові сегменти агропродовольчого ринку, що 
забезпечує отримання додаткової комерційної вигоди та стабілізацію доходів 
сільськогосподарських товаровиробників. За другим підходом диверсифікація 
визначається як стратегічний напрям збільшення кількості ринків, видів і найменувань 
продукції та послуг, які раніше не були характерними для підприємства, але дають 
змогу ефективніше використовувати його виробничо-соціальний та експортний 
потенціал, що створює умови для мінімізації негативного впливу на економіку 
несприятливої економічної кон’юнктури. 

Ряд науковців, зокрема Н. Маслак, О. Лемішко, А. Семенов, І. Іщенко, вважають, 
що диверсифікація діяльності, в т.ч. і агропідприємств, може розглядатися як засіб 
управління фінансовими ризиками [14, с.109; 12, с.25; 17, с.47]. З таким поглядом 
важко не погодитись, оскільки сутність диверсифікації полягає у проникненні аграрних 
підприємств до нових для себе ринків збуту, розширенні асортименту продукції, робіт і 
послуг і, зрозуміло, у переливі капіталу до найприбутковіших галузей, що при 
правильно обраному напрямі діяльності забезпечить беззбиткове виробництво.  

В умовах диверсифікації виробництва втрати прибутку по одних галузях можуть 
бути компенсовані завдяки одержанню більшого прибутку від реалізації продукції 
інших галузей. У разі, коли такої компенсації не відбулося, що цілком ймовірно, 
економічні втрати по одній галузі не можуть істотно вплинути на фінансово-
економічний стан підприємства, оскільки її питома вага в доходах перестає бути 
домінуючою. Тому підприємства з диверсифікованим виробництвом відзначаються 
вищою стійкістю економіки, особливо в умовах мінливого зовнішнього середовища і 
прояву кризових явищ: інфляції, неплатежів, низької платоспроможності населення та 
ін. [21]. 

 Хоча слід зауважити, що на практиці диверсифікація може не тільки зменшувати, 
але й збільшувати ризик, якщо підтримувати неперспективне виробництво за рахунок 
прибутку, отриманого в інших галузях діяльності. Крім того, диверсифікація 
розглядається економістами і як ефективний засіб забезпечення переваг при отриманні 
кредиту, рівномірного використання трудових ресурсів агропідприємств протягом 
року, розв’язання низки соціальних та екологічних проблем, відкриває більші 
можливості для усунення ряду проблем перспективного розвитку підприємства (виходу 
на зовнішній ринок із нетрадиційними товарами та послугами, скорочення залежності 
підприємств від постачальників сировини, матеріалів, послуг, несумлінних 
посередників тощо). Не останню роль відіграє процес диверсифікації агробізнесу й для 
економіки регіону, оскільки сприяє розвитку конкуренції, дозволяє насичувати ринок 
товарами, послугами, долати монополізм підприємств-гігантів, задовольняти попит на 
товари, роботи та послуги в різних сегментах ринку [9, с.85]. 
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Аналізуючи переваги та недоліки диверсифікації, Д. Дей розглядає умови, за яких 
диверсифікація як стратегія зростання забезпечувала б торговельно-побутовому 
підприємству стійкі конкурентні переваги на новому для неї ринку. Ключовим 
питанням, що стосується зазначеного напряму зростання, є ступінь віддаленості від 
основного бізнесу тих можливостей, що є привабливими для споживчого товариства. 
На думку Д. Дея, широку диверсифікацію варто залишати в компетенції корпоративної 
структури через складність та масштабність процесу здійснення широкої 
диверсифікації. Наголошуючи на небезпеці ймовірних ризиків, пов’язаних із 
диверсифікацією, Д. Дей зауважує, що вони будуть виправданими, якщо 
компенсуватимуться майбутніми конкурентними перевагами, в основі яких на рівні 
окремого бізнесу лежить експорт ключових компетенцій бізнесу в нові для нього сфери 
[7, с.550]. 

Отже, диверсифікація як суспільна форма організації виробництва може 
забезпечити підприємству як ряд переваг, так одночасно може викликати й певні 
загрози, представлені в табл. 1.  

Таблиця 1 

Переваги та недоліки диверсифікації агробізнесу 
Переваги Недоліки 

- ефективне використання власних матеріальних 

ресурсів, землі та робочої сили дозволить 

пом’якшити сезонність виробництва, підвищити 

зайнятість працівників, отримати додатковий 

дохід від своєчасного і продуманого галузевого 

маневрування, швидше нарощувати обсяги 

виробництва тих видів продукції, на які є попит і 

формується прийнятна ціна; 

- необ’єктивність оцінки власної компетентності 

аграрних підприємств щодо впровадження 

диверсифікованого виробництва, недосконале 

вивчення особливостей нового ринку, 

загострення проблеми пошуку джерел 

фінансування, невизначеність часу 

впровадження, неадекватне реагування 

споживачів призведе до додаткових економічних 

втрат агропідприємства; 

- диверсифікація аграрних підприємств, зокрема 

галузева вертикально інтегрована диверсифікація, 

дає змогу їм отримувати синергічний ефект і 

підвищувати ефективність виробництва; 

- диверсифікація не завжди дає змогу 

використати переваги спеціалізованого 

виробництва; 

- правильний вибір стратегії диверсифікації дає 

змогу підвищити конкурентоспроможність 

продукції та підприємства, збільшити збут 

продукції аграрного сектора завдяки задоволення 

потреб споживача; 

- збільшення ризиків у випадку невдалого вибору 

стратегії диверсифікації та підтримки 

неперспективного виробництва за рахунок 

прибутку; 

- диверсифікація забезпечує оновлення 

номенклатури та асортименту товарів і послуг, 

швидку адаптацію до сучасних вимог споживачів; 

- можливий ефект втрати мотиву виробництва; 

- диверсифікація сприяє ефективному 

забезпеченню економічної та продовольчої 

безпеки держави; 

- диверсифікацію недоцільно застосувати на 

підприємствах з низьким рівнем концепції 

виробництва; 

- інтеграція переробки підприємств АПК підвищує 

рівень їх завантаженості; 

- ускладнення управління підрозділами великих 

диверсифікованих агропідприємств; 

- від глибини диверсифікації та рівня кооперації 

залежить повнота використання природно-

ресурсного та господарського потенціалу; 

- при невдалому розміщенні номенклатури 

продукції, що її виробляють окремі фірми та 

об’єднані диверсифікації підприємства може 

привести до банкрутства; 

- диверсифікація забезпечує партнерські 

конкурентні переваги, які пов’язані з 

формуванням соціальних, економічних стандартів 

господарської діяльності та їх реалізацією; 

- надто широка диверсифікація може призвести 

до небажаних витрат ресурсів агропідприємства; 

- при диверсифікації підприємств аграрного 

сектора зменшиться ступінь підприємницького 

ризику через ліквідацію залежності від єдиного 

виду продукції. 

- об’єднання двох підприємств, які виробляють 

різні види продукції – як засіб розширення 

перспектив розвитку підприємства, може 

привести до збільшення економічних ризиків. 

*Сформовано на основі [ 13, с.21; 4, с. 128; 6; 1, с.584–586; 3; 8, с.52; 11 ,с. 193-194] 
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Аналіз виявлених переваг та загроз диверсифікації агробізнесу показує, що 
обрана аграрним підприємством диверсифікація, як одна зі стратегій зростання, 
повинна спиратися на системний підхід, в основі якого лежить розгляд об’єкта як 
цілісної множини елементів у сукупності відносин і зв’язків між ними, тобто розгляд 
об’єкта як системи. Диверсифікація діяльності сільськогосподарського підприємства, 
заснована на системному підході, буде сприяти розробці принципів і методів 
відновлення, а потім і економічному зростанню сільського господарства з урахуванням 
його специфіки [5]. Диверсифікація завдяки розвитку інших сфер діяльності дозволить 
знизити сезонність і пов’язані з нею негативні наслідки, що виникають у 
агропідприємств. Більшості підприємствам розвиток нових галузей поряд з існуючими 
забезпечить більш раціональне використання всіх наявних ресурсів, що в свою чергу 
призведе до підвищення економічної ефективності підприємства в цілому. Це особливо 
актуально для господарств, які знаходяться у віддалених районах, які в силу своєї 
спеціалізації не раціонально використовують наявні землі, а в силу віддаленості від 
інших господарств не мають можливості здати їх в оренду. 

Досліджуючи процес диверсифікації за своєю економічною сутністю і змістом, 
можемо стверджувати, що це дещо ширше явище порівняно зі спеціалізацією, 
кооперуванням і комбінуванням сільськогосподарського виробництва, оскільки 
охоплює не лише виробництво, а й усі природно-ресурсні і виробничі чинники, ринки, 
систему господарювання. З огляду на це, диверсифікацію діяльності аграрних 
підприємств доцільно розглядати в контексті економічних стратегій, ідентифікації 
комбінацій таких видів сільськогосподарської діяльності, розширення й 
урізноманітнення яких сприятиме зменшенню коливань рівня прибутковості 
підприємства, а відтак соціально-економічній стабілізації галузі та сільського розвитку. 

Однак при прийнятті рішення про диверсифікацію агробізнесу слід ще 
враховувати ряд особливостей сільського господарства:  

- розбіжність робочого періоду з виробничим періодом (сезонність); 
 - взаємозв’язок біологічних та економічних процесів;  
- розосередження території;  
- земля виступає як засіб виробництва [10, с. 103]; 
- перехід до соціальної відповідальності бізнесу.  
Саме від цих особливостей великою мірою залежить результат діяльності 

сільськогосподарського підприємства та його економічна ефективність, що, у свою 
чергу, відбивається на функціонуванні АПК в цілому. Також варто зазначити, що 
соціальна відповідальність бізнесу виступає стратегічною формою взаємодії 
підприємст з державою і громадськістю, оскільки поряд з економічними чинниками все 
більшу роль у забезпеченні конкурентоспроможності, досягненні високої 
продуктивності та прибутковості виробництва починають відігравати неекономічні 
показники роботи підприємства. Це рівень соціального забезпечення працівників, 
розробка та реалізація програм підтримки інтернатів, лікарень та шкіл, запровадження 
на підприємстві механізму контролю якості, впровадження екологічно безпечних та 
енергозберігаючих технологій [15, с. 119]. 

Потреби у диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств 
мотивовані низкою об’єктивних передумов природного та економічного порядку, 
відмінними рисами аграрного виробництва від інших галузей матеріальної сфери 
економіки. Беззаперечною передумовою переходу аграрного підприємства на 
диверсифікаційну основу є зниження попиту на продукцію та прибутковості капіталу 
вкладеного у традиційне виробництво або переміщення у витратні види діяльності. О. 
Томілін виділяє такі передумови диверсифікації підприємств агробізнесу: 

- удосконалення системи державного регулювання АПК; 
- удосконалення організації праці та підвищення кваліфікації керівників та 

робітничих професії; 
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- впровадження прогресивних технологій, механізації, комп’ютерізації 
агропромислового виробництва; 

- організація раціонального поєднання інноваційної політики з застосуванням 
інвестицій; 

- детальний аналіз фінансово-економічної характеристики сільськогосподарського 
підприємства; 

- ефективний розвиток соціальної інфраструктури; 
- інтеграція переробних підприємств АПК [21, с. 208]. 
Такі передумови актуалізують необхідність використання сільськогосподарських і 

несільськогосподарських виробництв, які мінімізують ризики в несприятливі періоди 
діяльності підприємств галузі. Однією з умов захисту від можливих ризиків, 
спричинених насамперед залежністю сільськогосподарської діяльності від 
несприятливих погодних умов та мінливістю кон’юнктури аграрного ринку, є 
обов’язковість розроблення й дотримання методологічних принципів, які формують 
організаційний та соціально-економічний механізм диверсифікації, забезпечують її 
життєздатність і саморозвиток. На думку В. Ткачук, це принципи альтернативності, 
акумулятивності, гуманізації, інституційності, інноваційності, інформаційності, 
інтеграційності, еволюційності, комерційності, синергії [20]. 

Розвиток диверсифікаційних компонентів, забезпечення пропорційності та 
оптимального поєднання галузей надає нові можливості для комплексного та 
ефективного використання наявних матеріальних і нематеріальних ресурсів 
підприємства, організації безвідходного виробництва, використання альтернативних 
джерел енергії, застосування ресурсозберігаючих технологій. При цьому найважливішу 
роль для прискорення диверсифікаційних процесів повинно відігравати 
інфраструктурне забезпечення аграрного ринку. Дієздатність основних елементів 
інфраструктури гарантує не лише здійснення процесу диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва, а й безперервність товарообміну 
агропромислової продукції та підвищення ефективності діяльності підприємств 
агробізнесу. 

Диверсифікація аграрних підприємств, з точки зору Н. І. Степаненка, реалізується 
на основі організаційно-економічного механізму, що передбачає ідентифікацію 
стратегічної позиції підприємства, стратегічних альтернатив його диверсифікації, а 
також обґрунтування комплексу ефективних засобів імплементації стратегії 
розширення. Ці складові механізму диверсифікації діяльності агропідприємств 
становлять цілісну систему на засадах взаємозалежності та компліментарності. 
Складність та багатоваріантність реалізації механізму диверсифікації агробізнесу 
зумовлює необхідність розробки методичних засад обґрунтування вибору 
оптимального варіанту кожної складової механізму, зокрема стратегічної позиції, 
стратегічної альтернативи та реалізації стратегії [19, с. 20–21]. 

Здійснюючи пошук альтернативних способів і методів удосконалення організації 
виробництва, в тому числі через диверсифікацію, вітчизняним сільгоспвиробникам 
доцільно використовувати досвід країн Європейського Союзу, США, Китаю, в яких 
успішно реалізуються програми підтримки несільськогосподарських видів діяльності в 
сільській місцевості: надання субсидій для погашення відсотків по кредитам, що були 
отримані на створення переробних підприємств. Країни ЄС активно проводять Спільну 
аграрну політику та політику сільського розвитку, що дає змогу не лише зберігати 
фермерство як основну форму господарювання, а й розвивати і поглиблювати 
мультифункціональну роль сільського господарства на засадах диверсифікації. 
Наприклад, у Польщі найпоширенішими видами діяльності стали надання 
агротуристичних та інших видів послуг і роздрібна торгівля через зареєстровані 
фермерські магазини й кіоски; у Чехії більше розвинутими є послуги з переробки 
сільськогосподарської продукції; в Угорщині – розвиток лісового господарства. 
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 Процес диверсифікації сільської економіки в ЄС виконує важливу соціальну та 
економічну місію, сприяючи закріпленню на сільських територіях молоді, формуючи 
для сільського населення перспективи зайнятості, стимулюючи інноваційний розвиток 
різних видів економічної діяльності. Характерною рисою політики сільського розвитку 
ЄС є традиційна прив’язаність диверсифікації до основного для господарства виду 
діяльності [20]. Найбільш адекватним для адаптації до вимог і норм Спільної аграрної 
політики ЄС та політики сільського розвитку щодо диверсифікації діяльності 
вітчизняних аграрних підприємств слід вважати найпоширеніші серед європейських 
фермерських господарств такі її види, як поглиблення переробки сільськогосподарської 
сировини; виготовлення продуктів харчування; розвиток «зеленого» або сільського 
туризму; народні промисли; заготівля і первинна переробка лікарської сировини; 
вирощування сировини для альтернативної енергетики, контрактні роботи в інших 
секторах економіки. 

Обравши той чи інший вид диверсифікації та зваживши «за» і «проти», кожне 
підприємство повинне вирішити, до якого ступеня йому доцільно диверсифікувати 
виробництво. При цьому потрібно враховувати стан зовнішнього середовища 
(стабільна чи нестабільна економіка, кон’юнктура ринку, платоспроможність населення 
тощо), а також розміри підприємства, фактичний стан його економіки. Очевидно, що 
великі за розміром підприємства мають більше можливостей для диверсифікації 
виробництва. Вони в змозі розвивати нові для них галузі з раціональною 
концентрацією виробництва і тим самим усувати або істотно згладжувати протиріччя 
між диверсифікацією і спеціалізацією виробництва, досягати кращих результатів 
господарювання. Такі підприємства мають більше фінансових ресурсів для 
започаткування нових виробництв. Це зменшує потребу в позичковому капіталі, а отже, 
і скорочує витрати на його залучення. І навпаки, малі підприємства з низьким рівнем 
концентрації виробництва не в змозі розвивати багато галузей, а тому вони повинні 
більше тяжіти до спеціалізованого виробництва.  

Висновки. Таким чином, для підвищення рівня диверсифікації діяльності 
агропідприємства необхідно проаналізувати актуальні об’єктивні передумови  та всі 
фактори впливу, враховуючи в кожному випадку специфіку виробництва, структуру 
конкуренції на ринку збуту готової продукції. На нашу думку, диверсифіковане аграрне 
виробництво забезпечить підприємству ефективний вплив на ринок, дасть змогу обрати 
чітку стратегію свого розвитку, а це в свою чергу забезпечить отримання високих 
активів, уникнення можливого ризику. Крім того диверсифікація діяльності 
агропідприємств, що є основою стратегічного розвитку агропромислового комплексу в 
цілому, дозволить найбільш повно і раціонально використовувати природний і 
виробничий потенціал, розширити асортимент і збільшити обсяги виробництва 
продукції АПК. Стратегія диверсифікаційної діяльності сільськогосподарського 
підприємства спрямує його на створення і стабілізацію ефективної економіки, яка 
забезпечить задоволення загальної потреби зовнішнього та внутрішнього соціально-
економічного середовища. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Визначено відмінності між діагностикою та оцінюванням кадрового потенціалу. Проведено аналіз 
сучасних методів (експертні, бальний (або баловий), рейтинговий, бенчмаркінгу і економіко-математичного 
моделювання) та підходів (доходний, порівняльний та витратний) до діагностики кадрового потенціалу 
підприємств, визначено їх переваги та недоліки. Запропоновано перелік показників для діагностики кадрового 
потенціалу підприємства (рівень освіченості, рівень відповідності зайнятій посаді, укомплектованість кадрами, 
коефіцієнт стабільності кадрів тощо). 

Ключові слова: кадровий потенціал, підприємство, методи діагностики, підходи до діагностики, 
кількісні показники діагностики, якісні показники діагностики.  
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METHODICAL APPROACHES TO DIAGNOSTICS CADRES’ POTENTIAL OF 
ENTERPRISES 

Defined differences between the diagnostics and evaluation of cadres’ potential. Made the analysis of modern 
methods (expert, mark, rating, benchmarking and economic-mathematical modeling) and approaches (revenue, 
comparative and expensive) to diagnostics cadres’ potential of enterprises, identified their advantages and disadvantages. 
Proposed the list of indicators to diagnostics cadres’ potential of enterprises (level of education, level of accordance to 
work position, staffing, stability factor of cadres etc.). 

Keywords: cadres’ potential, enterprise, methods of diagnostics, approaches to diagnostics, quantitative indicators 
of diagnostics, qualitative indicators of diagnostics. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Определены различия между диагностикой и оценкой кадрового потенциала. Проведен анализ 

современных методов (экспертные, бальный (или балловый), рейтинговый, бенчмаркинга и экономико-
математического моделирования) и подходов (доходный, сравнительный и затратный) к диагностике кадрового 
потенциала предприятий, определены их преимущества и недостатки. Предложен перечень показателей для 
диагностики кадрового потенциала предприятия (уровень образованности, уровень соответствия занятой 
должности, укомплектованность кадрами, коэффициент стабильности кадров и т.д.). 

Ключевые слова: кадровый потенциал, предприятие, методы диагностики, подходы к диагностике, 
количественные показатели диагностики, качественные показатели диагностики. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими 

та практичними завданнями. В сучасних ринкових умовах господарювання важливим 
чинником забезпечення досягнення високих фінансових результатів та підвищення 
конкурентоспроможності підприємства є належний рівень його кадрового потенціалу. Так як 
саме діагностика дає об’єктивну оцінку рівню кадрового потенціалу та прихованим 
можливостям підприємства, і керівники часто стикаються з проблемою вибору методу 
проведення цієї діагностики варто провести аналіз сучасних методів діагностики кадрового 
потенціалу підприємств. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Дослідженням методологічних засад діагностики потенціалу підприємства в системі 
управління ним займались такі науковці, як: О. Балакай, О. Бєлякова, Х. Даубнер, 
О. Євсєєва, Н. Касьянова, Т. Кузнецова, О. Кузьмін, О. Мельник, В. Морєва, Д. Солоха та 
інші. Деякі теоретичні та методичні аспекти діагностики кадрового потенціалу висвітлені у 
працях Т. Білорус, Я. Гаврись, Л. Гармідер, Н. Голоджун, К. Коптєвої, М. Меньшикової, 
Г. Писаревської, О. Сидор, А. Шахно та інші. Однак, до цього часу недостатньо 
висвітленими у науковій літературі лишаються переваги та недоліки різних методів та 
підходів до діагностики кадрового потенціалу. Подальшого уточнення потребує і система 
показників, за якими доцільно проводити діагностику кадрового потенціалу підприємства. 

Цілі статті. Встановити відмінності між оцінюванням та діагностикою кадрового 
потенціалу, переваги і недоліки сучасних методів і підходів до проведення такої діагностики, 
а також визначити показники, за якими доцільно проводити діагностику кадрового 
потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Діагностика кадрового потенціалу, на наш погляд, дає змогу знайти 
невикористані можливості професійно-кваліфікаційного складу персоналу, сформувати 
пріоритетні напрями інвестування в людський капітал і напрями його розвитку, оцінити 
ефективність кадрової політики та забезпечити підґрунтя для розробки загальних та 
локальних стратегій посилення конкурентоспроможності кадрового потенціалу 
підприємства. Для реалізації процесу діагностики потенціалу (у т.ч. і кадрового) на сучасних 
підприємствах використовують різні методи та показники, проводиться різноманітне 
оцінювання ресурсів та можливостей, якими оперує або потенційно може оперувати у своїй 
діяльності підприємство та можливостей, що продукуються наявними у його персоналу 
компетенціями. 

Діагностика кадрового потенціалу має базуватися на даних оцінювання різних його 
елементів, витрат на управління ним в цілому тощо (у т.ч. шляхом оцінювання 
конкурентоспроможності кадрів / персоналу підприємства й окремих працівників, вартості 
створення та розвитку кадрового потенціалу і т.п. і т.д.). Проте процес діагностики, на наш 
погляд, є більш комплексним, ніж просте оцінювання кадрів та кадрового потенціалу, 
оскільки одним із основоположних напрямів діагностики є власне оцінка фактичного рівня 
кадрового потенціалу. Так оцінювання передбачає співставлення фактичних значень 
показників з їх еталонними або аналогічними значеннями у певних періодах, а діагностика – 
ще й їх аналіз, опис поточного і перспективного стану, пошук перешкод та перспектив 
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розвитку потенціалу чи його конкурентоспроможності, розробку напрямів підтримки 
потенціалу в збалансованому стані тощо. Таким чином, діагностика включає в себе 
оцінювання кадрового потенціалу, будучи при цьому більш комплексним процесом. 

Проведений нами аналіз наукових публікацій з проблематики діагностики потенціалу 
(у т.ч. і кадрового) підприємств [1; 2; 3; 4; 5 та ін.] показав, що у теорії та на практиці нині 
прийнято розрізняти аналітичний, експертний, бальний (або баловий), рейтинговий, 
інтегральний, функціонально-цільовий методи діагностики потенціалу. Також у процесі 
діагностики використовують методи порівняльного та системного аналізу, економіко-
математичне моделювання, процедури асесмент-центрів тощо. Варто зазначити, що 
використання певного методу діагностики залежить від поставлених цілей, виду і повноти 
вихідної інформації, специфіки об’єкта діагностування та інших чинників. Водночас 
зауважимо, що в силу своєї обмеженості рамками дії і результату, будь-які методи (у т.ч. і 
методи діагностики) мають тенденцію «застарівати», перетворюватися в інші методи, 
розвиваючись відповідно до часу, досягнень технічної та наукової думки, потреб суспільства 
та конкретних підприємств.  

Так як діагностика кадрового потенціалу передбачає, в першу чергу, оцінку його стану, 
заслуговують уваги й підходи до оцінювання кадрового потенціалу. В сучасній науковій 
літературі виділяють в основному витратний, доходний та порівняльний підходи до оцінки 
кадрового потенціалу підприємства. Доходний підхід пов’язаний з оцінкою реальної вигоди, 
яку підприємство отримує від працівників. За цим підходом вартість кадрового потенціалу 
дорівнює капіталізації частини прибутку, що генерується працею, і, якщо показники 
ефективності підприємства перевищують середньогалузеві, то ця вартість певною мірою 
враховується через гудвіл, залежність якого від величини кадрового потенціалу не є прямо 
пропорційною. Практичний досвід свідчить, що на підприємствах з високим гудвілом, що 
сформований протягом багатьох років, рівень кадрового потенціалу може бути низьким за 
рахунок звільнення кваліфікованих працівників, нездатності до їх перекваліфікації у зв’язку із 
зміною профілю діяльності підприємстві, наявністю трудових конфліктів у колективі тощо. 

У доходних методах позитивним є чітке зображення у числовому розмірі реальної 
вигоди підприємства, отриманої від роботи працівників, а негативним – працеємність 
процесу розрахунку вартості цієї роботи. Це пояснюється тим, що чітко висвітлюється 
тільки кінцевий результат роботи усіх працівників, наприклад чистий прибуток 
підприємства від операційної діяльності за звітний рік, а не вклад кожного працівника в цей 
прибуток окремо. 

В країнах з ринковою економікою, найбільш поширеними підходами до діагностики є 
підходи, що базуються на порівнянні з визначеними нормативами, еталонами чи 
показниками. За допомогою порівняльного підходу потенціал окремого працівника 
визначається через багатоетапне зіставлення продуктивності, освітньо-культурних та інших 
його характеристик з аналогічними параметрами інших працівників підприємства, які 
виконують схожі роботи. Порівняльний підхід, як зазначає В. Черевко [6], на практиці 
переважно застосовується разом із методами маркетингового дослідження (у т.ч. 
анкетування), описовим методом, методами класифікації, рейтингу, інтерв’ю, тестування, 
ділових ігор, суджень трудового оточення та іншими.  

За допомогою витратного підходу прирівнюють розмір кадрового потенціалу 
підприємства (тобто фактично працівника(ів)) до суми минулих витрат на його(їх) 
підготовку, поточне утримання та майбутній розвиток. Витратний підхід дає змогу 
розрахувати сукупні витрати пов’язані із підтримкою та розвитком кадрового потенціалу. 
Проте він має певні недоліки, наприклад, повільна адаптація сукупних витрат до змін їх 
вартості у часовому просторі, складність або неможливість визначення вкладу окремого 
працівника тощо. 

На основі результатів аналізу вибірки методів діагностики кадрового потенціалу та 
підходів до його оцінки, що достатньо часто застосовуються на підприємствах торгівлі, нами 
було встановлено цілий ряд їх переваг та недоліків (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Переваги і недоліки методів та підходів до діагностики кадрового потенціалу 

на підприємствах торгівлі 
Назва методу / 

підходу 
Переваги(а) Недолік(и) 

Методи 

Рейтинговий 
метод 

 простота використання; 
 зручність та швидкість інтерпретації 

результатів 

 методологічна база проведення 
діагностики чітко не прописана і може 
варіюватися; 

 висока залежність від еталонних 
показників; 

 важко врахувати специфічні компетенції 
працівника 

Бальний (або 
баловий) метод 

 простота використання; 
 зручність та швидкість інтерпретації 

результатів; 
 можливість визначати вагомість різних 

показників діагностики 

 методологічна база проведення 
діагностики чітко не прописана і може 
варіюватися; 

 імовірність суб’єктивізму 

Порівняльний 

достовірна фактична інформація підвищує 
точність розрахунків і відображення 
специфіки об’єкта оцінки, враховуючи 
фактично досягнуті результати 

 ігнорування перспектив розвитку 
підприємств у майбутньому;  

 працеємність збирання великого масиву 
інформації; 

 необхідність виконання складних 
коригувань;  

 неможливість порівняння унікальних чи 
специфічних компетенцій персоналу 

 

Не дивлячись на значну кількість методів діагностики, пов’язаної головним чином з 

характером функцій, що виконують працівники, більшість з них базуються на порівнянні з 

Експертні 
методи  

 економія при залученні експертів із 
власного складу персоналу; 

 швидкість отримання результатів; 
 можливість адаптації до значень 

еталонних показників; 
 можливість охоплення великого обсягу 

якісних значень 

 необхідність формування незалежної / 
незацікавленої групи експертів;  

 нестача незалежного/ «свіжого» бачення; 
 витратність при залученні зовнішніх 

експертів; 
 ризик отримання невірної оцінки 

некомпетентним експертом  
 високий рівень імовірності суб’єктивізму 

Методи 
економіко-
математичного 
моделювання 

 можливість проведення повторних 
(періодичних) розрахунків; 

 дистанційне оцінювання / діагностика; 
 зручність та швидкість інтерпретації 

результатів 

 необхідність у спеціальному обладнанні   
та фахівцях; 
 витратність за необхідності купівлі 
програмного забезпечення для обробки 
даних, його оновлення чи модифікації 

Методи 
бенчмаркінгу 

 можливість порівняння з найкращим у 
категорії; 

 запозичення найбільш зручних та дієвих 
методів, способів, підходів, пов’язаних з 
проведенням діагностики 

 мала кількість фахівців, які мають 
достатній досвід для реалізації 
бенчмаркінгу; 

 обмеження в доступі до інформації 
 

Підходи 

Доходний 
 відображення реальної вигоди;  
 оцінювання майбутньої доходності 

кадрового потенціалу 

 ймовірнісний характер результатів; 
 працеємність розрахунків;  
 суб’єктивна оцінка ризиків; 
 складність або неможливість визначення 

вкладу окремого працівника 

Витратний 

 можливість точно оцінити витрати; 
 можливість поелементної оцінки 

складових кадрового потенціалу;  
 наявність чітко формалізованих 

залежностей між величиною кадрового 
потенціалу і значеннями вхідних 
параметрів; 

 повільна адаптація сукупних витрат до 
змін їх вартості у часовому просторі 

 труднощі вибору найбільш 
інформативних кількісних характеристик 
потенціалу; 

 відсутність єдиної інформаційної бази 
вхідних даних;  

 розрізненість методів обрахунку 
однойменних параметрів за методиками 
різних учених і практиків; 

 складність або неможливість визначення 
вкладу окремого працівника 
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визначеними нормативами, еталонами. Останнє підштовхує до думки, що в основі будь-

якої методики діагностики кадрового потенціалу повинна бути певна система показників, 

що відображала б з різних боків особливості використання всіх складових кадрового 

потенціалу підприємства.  

Ураховуючи результати власних досліджень, а також результати аналізу ряду 

наукових публікацій [7; 8; 9; 10 та ін.], пропонуємо до переліку показників діагностики 

кадрового потенціалу підприємства включати такі показники: 

 рівень освіченості (Ро), що показує відношення кількості працівників з вищою освітою 

до усієї кількості працівників з вищою, професійно-технічною, середньою освітою та 

без освіти на підприємстві та розраховується наступним чином: 

                ,
босерпрофтехво

во
о

ЧЧЧЧ

Ч
Р


      (1) 

 

де Чво – чисельність працівників із вищою освітою; Чпрофтех – чисельність працівників із 

професійно-технічною освітою; Чсер – чисельність працівників із базовою середньою 

освітою; Чбо– чисельність працівників без освіти; 

 рівень відповідності освіти займаній посаді (Квп), що характеризує, яка саме 

кількість працівників підприємства певної кваліфікації, згідно із отриманою освітою, 

відповідають їх займаній посаді: 

                     ,
ізп

к

вп
Ч

Ч
K і      (2)  

де Чкі – чисельність працівників і-ї кваліфікації згідно кваліфікації у дипломі; Чзпi – 

чисельність працівників і-ї займаної посади; 

 рівень кваліфікації (Рк), що характеризує відношення кількості висококваліфікованих 

працівників до суми кількості кваліфікованих, високо-, мало- та некваліфікованих 

працівників: 

               ,
неквалмалоквалквалвк

вк
к

ЧЧЧЧ

Ч
Р


      (3) 

де Чвк  – чисельність висококваліфікованих працівників; Чквал – чисельність кваліфікованих 

працівників; Чмалоквал  – чисельність малокваліфікованих працівників; Чнеквал – чисельність 

некваліфікованих працівників; 

 коефіцієнт стабільності кадрів (Кск), що показує відношення кількості працівників зі 

стажем роботи в організації більше одного року до середньооблікової кількості 

працівників протягом певного періоду: 

                     ,1

сер

cк
Ч

Ч
K        (4)  

де Ч1 – чисельність працівників зі стажем роботи на підприємстві більше одного року; Чсер – 

середньооблікова кількість працівників певного періоду; 

 коефіцієнт плинності кадрів (Кпк), що показує відношення кількості працівників, які 

звільнилися з організації протягом певного періоду (за мінусом неминуче звільнених) до 

середньооблікової кількості працівників за відповідний період: 

                    

,
сер

нзз
пк

Ч

ЧЧ
K




      (5) 

де Чз – чисельність працівників, які звільнились протягом певного періоду; Чнз – чисельність 

неминуче звільнених працівників певного періоду; Чсер – середньооблікова кількість 

працівників певного періоду; 
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 коефіцієнт внутрішньої мобільності (Квм), що характеризує співвідношення 

чисельності працівників, які змінили робочі місця всередині організації протягом 

певного періоду до середньооблікової кількості працівників за відповідний період: 

                     ,
сер

зрм

вм
Ч

Ч
K        (6)  

де Чзрм – чисельність працівників, які змінили робочі місця всередині організації протягом 

певного періоду; Чсер – середньооблікова кількість працівників певного періоду; 

 коефіцієнт постійності кадрового складу (Кпкс), що характеризує співвідношення 

чисельності працівників, які були в списках підприємства протягом всього періоду (не 

менше 3 років) до середньооблікової кількості працівників за відповідний період: 

                     ,
сер

з
пкc

Ч

Ч
K        (7)  

де Чз – чисельність працівників, які були в списках організації протягом всього 

аналізованого періоду (не менше 3 років); Чсер – середньооблікова кількість працівників 

певного періоду; 

 укомплектованість кадрами (Кук), що показує на скільки необхідна чисельність 

працівників, згідно із штатним розписом, відповідає його фактичній чисельності: 

                     ,
факт

шт
ук

Ч

Ч
K       (8)  

де Чшт – чисельність працівників, згідно із штатним розписом; Чфакт – фактична чисельність 

працівників; 

 продуктивність праці (Пп), що показує здатність працівників випускати певну кількість 

продукції або надавати певну кількість послуг за одиницю часу. Вона розраховується як 

відношення доходу від діяльності підрозділу / підприємства в цілому до 

середньооблікової кількості працівників цього підрозділу / підприємства в цілому: 

                     ,
сер

п
п

Ч

Д
П         (9) 

де Дп – доходи від діяльності підрозділу / підприємства; Чсер – середньооблікова кількість 

працівників у підрозділі / на підприємстві; 

 коефіцієнт дисципліни (Кд), що відображає співвідношення невиходів на роботу 

працівників до загальної чисельності відпрацьованих людино-годин за відповідний 

період:  

                    ,
влг

н
д

Ч

Ч
K         (10) 

де Чн – кількість невиходів працівників протягом певного періоду; Чвлг – загальна кількість 

відпрацьованих людино-годин певного періоду; 

 частка працівників, які пройшли підготовку та перенавчання (Чпп), що показує, яка 

частина працівників підвищили кваліфікацію чи навчились новим професіям протягом 

певного періоду відносно середньооблікової кількості працівників: 

           %,100*
сер

підквал
пп

Ч

Ч
Ч   (11)   %,100*

сер

навч
пп

Ч

Ч
Ч    (12)  

де Чпідквал – чисельність працівників, що підвищили кваліфікацію  протягом певного 

періоду; Чнавч – чисельність працівників, навчились новим професіям протягом певного 

періоду; Чсер – середньооблікова кількість працівників певного періоду. 

Інформаційною базою / джерелом(ами) інформації для проведення розрахунків 

показників у процесі діагностики кадрового потенціалу можуть бути «Звіт про заплановане 

вивільнення працівників», «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад  та 
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професійне навчання», «Звіт з праці», статистичні дані підприємства, штатний розпис, «Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», дані анкетування тощо. 

Висновки. За результатами проведених дослідження встановлено, що процес 

діагностики кадрового потенціалу на підприємстві є більш комплексним, ніж процес 

оцінювання кадрів. Кожен метод та підхід до діагностики кадрів, що нині застосовується на 

підприємствах торгівлі (і не тільки) має свої переваги та недоліки. Проведення діагностики 

кадрового потенціалу підприємство може здійснювати як власними силами, так і за 

допомогою залучення зовнішніх учасників. Запропоновано перелік показників для 

проведення діагностики кадрового потенціалу, розрахунок яких сприятиме спрощенню 

реалізації цього процесу на практиці та визначатимуть міру використання кожної зі 

складових кадрового потенціалу підприємства. 

У подальшому результати представленого дослідження можуть бути використані для 

розвитку теоретичних і методичних засад формування кадрової політики на підприємствах. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ   ПІДПРИЄМСТВ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
Стаття присвячена дослідженню особливостей оцінки ефективності діяльності підприємств 

залізничного транспорту, актуальність яких зростає в сучасних умовах реформування транспортної 
галузі країни. Розглянуто особливості діяльності публічних акціонерних товариств яким є 
ПАТ«Українська залізниця», наголошено на необхідності пошуку і застосування нових підходів до 
оцінки ефективності функціонування залізничного підприємства які використовують для оцінки 
корпорацій. В проведеному дослідженні подається порядок проведення аналітичних процедур щодо 
оцінки ефективності функціонування підприємства залізничного транспорту, який складається з  
декількох етапів, наводиться зміст і характеристика кожного етапу. 

Ключові слова: ефективність, порядок оцінки, особливості, підприємство,  методи, акціонування, 
залізничний транспорт. 
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EFFICIENCY OF ENTERPRISE RAILWAY IN THE CURRENT STAGE 
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The article investigates characteristics of evaluating the performance of railway undertakings, the 
relevance of which increases in modern conditions of reforming the transport sector of the country. The features 
of public companies which are JSC "Ukrainian Railways"; stressed the need to find and use new approaches to 
assessing the efficiency of the railway company  which are utilized to assess corporations. In the study submitted 
procedure of analytical procedures to assess the functioning of railway undertakings, which consists of several 
steps, given the contents and characteristics of each stage. 

Keywords: efficiency, evaluation procedure, features, business, methods, corporatization, rail. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Статья посвящена исследованию особенностей оценки эффективности деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта, актуальность которого возрастает в современных условиях 
реформирования транспортной отрасли страны. Рассмотрены особенности деятельности публичных 
акционерных обществ которым является ОАО «Украинская железная дорога», отмечена необходимость 
поиска и применения новых подходов к оценке эффективности функционирования железнодорожного 
предприятия используемые для оценки компаний. В проведенном исследовании подается порядок 
аналитических процедур оценки эффективности функционирования предприятия железнодорожного 
транспорта, который состоит из нескольких этапов, приводится содержание и характеристика каждого 
этапа. 

Ключевые слова: эффективность, порядок оценки, особенности, предприятие, методы, 
акционирования, железнодорожный транспорт. 

 
Постановка проблеми загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Сучасні трансформаційні процеси та 
відповідні інституційні зміни, що відбуваються сьогодні в економіці України, мають 
створити основу для майбутнього зростання економіки країни, цьому повинні сприяти і 
процеси корпоратизації в різних галузях економіки. Відповідні процеси реорганізації  
відбуваються у транспортному комплексі, зокрема у залізничній галузі – створення 
публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», що вимагає дослідження 
та врахування особливостей діяльності публічних акціонерних товариств, а так і якісно 
нових підходів до оцінки ефективності діяльності корпоратизованих підприємств.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Питання ефективного функціонування транспортного комплексу та особливості 
проведення його оцінки відображаються в наукових роботах вітчизняних та зарубіжних 
економістів, таких як: Бараш Ю.С., Балака Є.І., Богомолова Н.І., Бондар Н.М., Вовк 
О.О., Гудкова В.П., Дикань В.Л., Ільчук В.П., Колесникова Н.М.,  Кулаєв Ю.Ф., 
Кравченко О.О.,  Кривопішин О.М., Міщенко М.І., Рябчун Т.С., Цвєтов Ю.М., Чорний 
В.В., Широкова О.М та ін [1-13]. Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються 
науково-методичні основи оцінки ефективності функціонування підприємств 
залізничного транспорту в умовах реформування, що вимагає удосконалення  
процедури оцінки ефективності діяльності в умовах акціонування.  

Цілі статті. Дослідження особливостей оцінки ефективності діяльності 
підприємства залізничного транспорту в умовах трансформації економічної системи 
галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Публічне акціонерне товариство є відкритою 
економічною системою, результати та ефективність діяльності якої знаходяться під 
впливом різноманітних (внутрішніх і зовнішніх) факторів та залежать від їх 
особливостей. До особливостей корпорацій можна віднести наявність неоднорідних, за 
інтересами та характером впливу на ефективність її функціонування, зацікавлених груп 
(акціонери, керівництво, управлінці, споживачі, наймані працівники, держава, 
кредитори). Різноманітність інтересів всіх наявних учасників корпоративних відносин 
та характер їх взаємодії призводить до виникнення протиріч і конфліктних ситуацій в 
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середині корпорації, що  може негативно відобразитись на  її місці на ринку та  
вплинути на  результативну діяльність і стабільний розвиток у перспективному періоді. 
Одним з основних критеріїв оцінки ефективної діяльності акціонерного товариства для 
власників корпоративних прав (акціонерів) є отримання  доходу по цінних паперах – 
дивідендів, що визначається дивідендною політикою товариства.  

Вагомий вплив на ефективність діяльності акціонерного товариства має 
співвідношення власного і позикового капіталу для фінансування його фінансово-
господарської діяльності. При визначенні оптимальної структури капіталу 
підприємства слід враховувати специфіку його діяльності та галузеві особливості, 
співвідношення між оборотними та необоротними активами, податкове навантаження, 
рівень прогнозованих дивідендів, процентну ставку за кредит, наявні  ризики тощо. 

В процесі проведення дослідження ефективності функціонування підприємств 
залізничного транспорту слід виходити з наявності особливої транспортної продукції, 
яка не має матеріальної форми і є не тільки фізичним переміщенням відповідного 
обсягу (кількості) вантажів та пасажирів до призначеного пункту, а і досягненням  
максимального задоволення споживачів шляхом якісного надання відповідної послуги. 
Тому оцінка ефективності може проводитись за допомогою певних критеріїв якості, 
таких як: швидкість перевезення, надійність (дотримання визначеного графіку руху), 
безпека (доставка незіпсованої продукції, безпечне переміщення для пасажирів), 
доступність (можливість обслуговування різних населених пунктів, географічних 
місцевостей, ландшафтів), надання інформації про переміщення вантажу (можливість 
відслідковувати в онлайн режимі шлях та місцезнаходження вантажу) тощо.   

Таким чином, у транспортному виробництві відбуваються процеси які важко, а 
іноді неможливо, дослідити за допомогою традиційних формалізованих методів оцінки, 
тому для проведення діагностики ефективності окремих процесів доцільно 
застосовувати методи експертних оцінок, що базуються на висновках та узагальненнях 
експертів – провідних фахівців, які володіють високим рівнем професійних знань та 
мають значний досвід практичної діяльності у залізничної галузі. Така оцінка має 
високий рівень суб’єктивізму, здійснюється на інтуітивно-логічному рівні, й може 
проводитись як індивідуально («інтерв’ю», складання аналітичних оглядів) так із 
залученням групи експертів (метод комісії, метод «мозкового штурму», дельфійський 
метод). Метод експертної оцінки останнім часом  набуває широкого застосовування для 
проведення попереднього аналізу, уточнення даних про об’єкт, завдання дослідження, 
для визначення специфіки діяльності підприємства та при оцінюванні ефективності 
його функціонування. 

Ефективність діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта можна визначити 
як одержання максимально високого результату за мінімальних затрат потенціалу у 
відповідний часовий період. Традиційно оцінка ефективності діяльності підприємства 
здійснюється через оцінку його фінансових результатів, при цьому про його ефективне 
функціонування свідчить висока результативність (прибутковість), забезпеченість всіма 
видами ресурсів в повному обсязі, доцільна організація процесу виробництва, наявність 
висококваліфікованих спеціалістів та компетентного керівництва. Узагальнюючи різні 
точки зору щодо показників і критеріїв оцінки ефективності, що пропонуються та 
досліджуються науковцями, чітко розмежовуються два науково-методичних підходи: 
представники першого  надають перевагу використанню єдиного інтегрального 
показника ефективності, другого – наголошують на необхідності формування та 
використання збалансованої системи показників для проведення аналітичних процедур. 

З метою проведення об’єктивної та достовірної оцінки ефективності діяльності 
підприємств залізничного транспорту потрібно враховувати інфляційні процеси, які є 
важливим чинником впливу на інформацію про результативність діяльності та 
майновий стан суб’єктів господарювання (фінансову, бухгалтерську та статистичну 
звітність за даними якої проводиться  відповідний аналіз). На практиці для оцінки 
діяльності підприємства вцілому, його структурних підрозділів, ефективності 
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формування та використання активів та джерел формування фінансових ресурсів, 
порівняння та співставлення доходів, витрат, фінансових результатів застосовують 
грошові одиниці. Різні види активів підприємства піддаються інфляційному впливу у 
різній мірі: кредиторська заборгованість свідчить про отримання непрямих доходів при 
незмінній сумі боргу, вільні грошові кошти – про непрямі збитки через зниження 
купівельної спроможності грошової одиниці, її знецінення. Отже, це може призвести до 
отримання необ’єктивних результатів оцінки ефективності діяльності підприємств, 
особливо при співставленні вартості необоротних активів придбаних у різні попередні 
часові періоди (співставність, порівнянність даних), саме тому необхідним є 
коригування показників на рівень інфляції. У 2014 році маємо високий рівень інфляції 
– 24,9 %, цьому сприяли такі основні фактори: девальвація гривні, скорочення 
валютних потоків, військові дії на сході України, зростання комунальних тарифів тощо 
[14].  

Враховуючи, що залізничний комплекс є цілісним майновим комплексом до 
складу якого входить сукупність активів, що забезпечує господарську діяльність 
конкретного підприємства, при проведенні оцінки ефективності його функціонування 
можливим є керування Методикою оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 
10.12.2003 р. №1891 [15], яка використовується в процесі приватизації (корпоратизації), 
створення підприємств на базі державного і комунального майна, визначення вартості 
цілісних майнових комплексів господарських товариств, до статутних капіталів яких 
вноситься державне (комунальне) майно тощо та  передбачає застосування трьох  
підходів: майнового, доходного, порівняльного. 

Майновий підхід є доцільним при визначенні ринкової вартості цілісного 
майнового комплексу, та проводиться у порядку, встановленому щодо оцінки розміру 
статутного капіталу відкритого акціонерного товариства на момент його створення. 

Доходний підхід передбачає застосування оціночних процедур трансформації 
чистих грошових потоків або дивідендів у вартість цілісного майнового комплексу 
(доходів які отримують підприємства), при цьому враховується поточний фінансовий 
стан об’єкта що оцінюється та прогнозні показники діяльності комплексу. В процесі 
розрахунків при проведенні процедури оцінки цілісного майнового комплексу можуть 
використовуватись метод дисконтування та метод капіталізації. 

Порівняльний підхід вимагає виокремлення на ринку аналогічних цілісних 
майнових комплексів – об’єктів порівняння, з урахуванням відповідних критеріїв, 
таких як:  належність до відповідної галузі, структура активів та капіталу, його місце на 
ринку, джерела фінансування, наявність унікальної продукції (послуги) тощо. До 
провідних методів порівняльного підходу відносять метод ринку капіталу та метод 
ринкових угод.  Не слід нехтувати  наявними несприятливими факторами під час 
використання порівняльного підходу, а саме:  відсутність достовірної інформації про 
проведені операції купівлі-продажу майнового комплексу, недостатня кількість 
об’єктів для порівняння, труднощі проведення корегуючих процедур для аналогічних 
компаній, відсутність інформації про мультиплікатори аналогів тощо. 

Виходячи з положення що оцінка функціонування підприємства є ефективною за 
умови стабільного фінансового стану протягом аналізованого періоду, наявності  
позитивних грошових потоків, що генеруються в процесі фінансово-господарської 
діяльності  суб’єкта господарювання, більш прийнятним вважається дохідний підхід до  
проведення оцінки цілісного майнового комплексу. 

Організація проведення аналітичних процедур щодо аналізу ефективності 
функціонування підприємства залізничної галузі вимагає чіткої послідовності та 
реалізується в декілька етапів (рис.1).  

На першому підготовчому етапі оцінки здійснюється постановка мети 
дослідження та формулюються завдання аналізу відповідно до визначених потреб 
(підсумкової характеристики діяльності та фінансово-економічного стану об’єкту 
дослідження, розвитку тенденцій його змін та перспектив подальшого 
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функціонування). На цьому ж етапі формується система інформаційного забезпечення 
оцінки ефективності функціонування підприємства тобто визначаються інформаційні 
джерела на базі яких буде проводитися дослідження, його часові рамки, такими 
джерелами є бухгалтерська та фінансова звітність підприємства, статистичні дані, 
аудиторські висновки, бізнес-план, дані анкет та опитування тощо. Відповідно до 
визначених потреб проведення оцінки, визначеної мети, сформульованих завдань та 
наявної інформаційної бази відбувається відбір методів та прийомів аналізу з позицій 
комплексно-синергетичного підходу, фактично відбираються інструменти для 
проведення аналітичних процедур. 

Наступний етап організації і проведення оцінки ефективності діяльності 
підприємства залізничного транспорту є розрахунково-аналітичним (основним), що 
розпочинається з побудови збалансованої системи показників, яка включає 
встановлення критичних (граничних) значень обраних показників, реалізацію 
розрахункових процедур та визначення рангу розрахованих показників. Крім цього, на 
другому етапі визначаються умови та чинники впливу на цільові показники та їх 
динаміку. 

 

 

Рис. 1.  Послідовність аналізу ефективності діяльності підприємства залізничного 

транспорту 

1.  Постановка мети та визначення завдань оцінки відповідно до потреб оцінки 
 

2.  Формування системи інформаційного забезпечення оцінки ефективності функціонування 
підприємств залізничного транспорту (бухгалтерська та фінансова звітність, статистичні 

дані, аудиторські висновки, бізнес-план, опитування, 

анкетування тощо) 

 
 

7. Прогнозування показників ефективності за допомогою економіко-математичного 

моделювання 
 

   

 
 

4. Побудова збалансованої системи показників, сформованої за обраними критеріями,  
встановлення їх критичних значень 

 

5. Реалізація розрахункових процедур, визначення рангу показника 
 
 

6. Вивчення умов та чинників впливу на показники ефективності діяльності підприємств, їх 
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8. Визначення рівня ефективності діяльності підприємств (постановка діагнозу), надання 
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На заключному (підсумковому) етапі проведення оцінки ефективності 
функціонування підприємства відбувається оформлення результатів проведеного 
аналізу, прогнозування показників ефективності за допомогою економіко-
математичного моделювання, визначається рівень ефективності та надаються 
рекомендації щодо її підвищення. 

Висновки. Узагальнюючи вищенаведене слід звернути увагу на необхідність у 
формуванні якісно нових підходів до оцінки ефективності діяльності підприємств 
залізничного транспорту, які мають враховувати та відображати зміни, розвиток та 
особливості кожного структурного підрозділу, як складового елементу корпорації та 
визначаються специфікою їх функціонування. Наведена послідовність процедури 
організації та проведення аналізу дає можливість оцінювати діяльність підприємств 
залізничного транспорту, з урахуванням специфіки залізничної галузі та особливостей 
її функціонування на сучасному етапі. 
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ЕФЕКТИВНЕ ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА РАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

В статті приділяється увага раціоналізації використання водних ресурсів на підприємствах 
України завдяки вдосконаленню чинної системи фіскального регулювання. Обґрунтований своєрідний 
варіант збільшення інвестиційної бази для розвитку водної галузі та зниження рівня ухилення 
водокористувачів від податкового законодавства.  
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EFFECTIVE FISCAL REGULATION AS A BASIS OF RATIONAL USE OF WATER 

RESOURCES IN ENTERPRISES OF UKRAINE 
 

The attention is paid to rationalization of using of water resources in enterprises of Ukraine. It is viewed 
thanks to improve the current system of fiscal regulation. The original method was substantiated to increase of 
investment base for development water branch and to reducing the level evasion of the tax burden by water 
users. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ФИСКАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 
 

В статье уделяется внимание рационализации использования водных ресурсов на предприятиях 
Украины благодаря усовершенствованию действующей системы фискального регулирования. 
Обоснованный своеобразный вариант увеличения инвестиционной базы для развития водной отрасли и 
снижения уровня уклонения водопользователей от налогового законодательства.  

Ключевые слова: рациональное водопользование, фискальное регулирование водопользования, 
налоговая дисциплина водопользователей, платежи за специальное использование водных ресурсов, 
инвестиции в развитие водной отрасли. 

 
Постановка проблеми у її загальному вигляді і її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Діяльність підприємств 
водогосподарського комплексу України потребує суттєвих змін у напрямку 
раціоналізації використання водних ресурсів та зниження негативного навантаження на 
водне середовище. Одним з найефективніших інструментів державної політики є 
фіскальне регулювання, яке покликане впливати на поведінку водокористувачів з 
паралельним формуванням інвестиційної основи для реалізації проектів з підтримання 
розвитку водної галузі. На жаль, чинна система фіскального регулювання не відповідає 
цим завданням, що призводить до стабільного порушення норм водного законодавства і 
відкладає реалізацію стратегічної мети – забезпечення сталого розвитку українського 
суспільства ще на досить тривалий час. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.  
Останні наукові дослідження неодноразово наголошують на необхідності та способах 
вдосконалення чинної системи фіскального регулювання водних відносин, так як через 
ряд недоліків: можливість ухилення від податкового обтяження; низький рівень зборів 
за спеціальне використання водних ресурсів; нецільове використання грошових 
потоків, які формуються на базі сплачених водних платежів тощо, не забезпечується 
запровадження раціонального та екологічно безпечного використання водних ресурсів. 

Цілі статті. Головною метою статті є запропонування своєрідного варіанту 
вдосконалення фіскального регулювання водокористування в Україні, який би 
налагодив сумлінне дотримання водокористувачами вимог водного та податкового 
законодавства та суттєво збільшив інвестиційну базу для розвитку галузі, в умовах 
поточного стану соціально-економічного розвитку держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. За результатами останніх досліджень, екологічний 
стан водних об’єктів та водозбірних територій визначається як незадовільний, 
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основними причинами чого є: зростання негативного антропогенного впливу на якість 
водних об’єктів; дефіцит водних ресурсів; різкі зміни гідрологічного режиму 
водостоків та водойм внаслідок погіршення якості вод та пов’язаних з ними 
екосистемами; відсутність дієвих заходів від руйнівної дії вод; відсутність ефективного 
механізму фінансування природоохоронних заходів у сфері водного господарства та 
економічного стимулювання водоспоживачів та водокористувачів; недосконалість 
системи управління водними ресурсами [1, с. 220]. 

У зв’язку з цим, необхідно невідкладно змінювати водну політику підприємств, 
так як їх діяльність найбільше загрожує екологічному стану навколишнього 
середовища. В першу чергу, доцільно вдосконалити економічні інструменти 
регулювання, а саме: платність за користування водними ресурсами та штрафні санкції 
за порушення водного законодавства. 

Незважаючи на чітко визначену мету справляння зборів за спеціальне 
використання водних ресурсів – стимулювання їх раціонального використання, 
охорони та відтворення [2], стан водного середовища і рівень негативного впливу на 
нього за останні роки не покращився. Аналізуючи показники водокористування за 2010 
– 2014 роки, можна зробити висновок, що незначні їх коливання свідчать про 
відсутність дієвих змін в системі державного економічного стимулювання 
раціонального і екологічно безпечного використання води (рис.1). 
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Рис. 1. Показники використання води в Україні за 2010 – 2014 роки [3] 

 

Низька активність водокористувачів у раціоналізації використання водних 

ресурсів пов’язана зі скрутним соціально-економічним станом в державі та з 

недосконалістю фіскального регулювання, оскільки за висловом українського вченого 

В. А. Голяна, підприємства, що входять до інтегрованих фінансово-промислових 

об’єднань, мають можливість профінансувати навіть надзвичайно капіталомісткі 

природоохоронні проекти, тим самим суттєво знижуючи рівень викидів та скидів 

шкідливих речовин у навколишнє середовище [4, с. 10]. 

У зв’язку з цим, пропонується переглянути сутність фіскального навантаження на 

водокористувачів з різними фінансовими потужностями, а точніше запровадити 

принцип – «від кожного по можливостям», так як при однаковому рівні обтяження, не 
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забезпечується справедливий підхід в регулюванні використання водних благ і 

втрачається можливість залучення значних фінансових потоків для відновлення 

водогосподарського комплексу країни. 

Крім того, необхідно збільшити рентну плату за спеціальне використання водних 

ресурсів та екологічний податок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у 

водні об’єкти, так як вони не стимулюють підприємства ефективно знижувати 

негативне навантаження на водне середовище, що знаходить підтвердження в роботі [5, 

с. 10], та посилити штрафні санкції за порушення норм водного законодавства. 

Ефектом цих заходів має стати невигідне господарювання без запровадження 

раціональних та екологічно безпечних методів залучення водного капіталу в діяльність 

підприємств. 

Накопичення водних платежів на рахунках державного та місцевих бюджетів 

передбачене для реалізації проектів з підтримання розвитку водної галузі, однак, через 

відсутність достатнього обсягу цих коштів, ця функція виконується лише частково. 

Розмір накопичення платежів за спеціальне використання водних ресурсів за 2011–2014 

роки коливається в межах 1,2–1,5млрд.грн. –  близько 0,3% Зведеного бюджету 

України (рис.2.). 
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Рис. 2. Динаміка надходжень водних платежів до Зведеного бюджету України за 

2011 – 2014 роки [6] 

 

За переконаннями вітчизняних вчених, потенційна величина обсягу водних 

платежів може бути значно більшою за умови виправлення недоліків в системі 

фіскального регулювання водокористування, таких як: 

− звужена база оподаткування у зв’язку з тим, що тривалий період переважала 
більшість водних ресурсів, залучених у господарських оборот, підлягала наданню пільг 

і преференцій при стягненні водно-ресурсних платежів; 

− обсяг втрат водних ресурсів поступово наближається до обсягу водних 
ресурсів, які підлягають оподаткуванню на загальних підставах; 

− залишається неврегульованим правове забезпечення справляння збору за 
спеціальне водокористування та екологічного податку за скиди забруднюючих речовин 

у природні водні об’єкти; 
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− повною мірою не подолано прецеденти невідповідності норм податкового й 
природоохоронного законодавства в частині встановлення й затвердження нормативів 

збору за спеціальне використання водних ресурсів та його справляння; 

− непрозора система надання дозволів на спеціальне водокористування; 
− щодо більшості видів діяльності відсутні галузеві технологічні нормативи 

використання води; 

− неврегульована система встановлення лімітів на використання водних ресурсів, 
що призвело до значного розходження між лімітом і фактичним використанням водних 

ресурсів у більшості регіонів України; 

− визначення розмірів нормативів збору за спеціальне використання водних 
ресурсів здійснюється без урахування якості цих ресурсів, можливості їх відтворення, 

продуктивності та інших факторів; 

− порядок обліку платників збору за спеціальне використання водних ресурсів є 
недостатньо ефективним, що залишає поза податковим охопленням значну кількість 

суб’єктів господарювання, які використовують воду у виробничо-господарській 

діяльності [5, с. 11-12].   

Одночасно ставиться питання цільового використання перерахованих державі 

водних платежів, зокрема висвітлене в роботах [7, с. 191; 5, с. 6]. Тому, пропонується 

накопичувати потенційні інвестиційні засоби розвитку водної галузі України на рівні 

підприємств, що дозволить обмежити їх потік через бюджети держави та 

безпосередньо, у повному обсязі, спрямувати їх на охорону та раціональне 

використання водних ресурсів [8, с. 198]. 

Припускається, що перенесення інвестиційної основи розвитку водної галузі 

України на мікроекономічний рівень та ліквідація вище перелічених недоопрацювань в 

системі фіскального регулювання використання водних ресурсів, швидше вирішить 

питання ухилення платників від податкових зобов’язань і збільшить фінансові 

можливості для підтримання розвитку водного господарства. 

Висновки. Таким чином, для того, щоб забезпечити розумне і екологічно 

безпечне використання водних ресурсів на підприємствах України, слід практично 

повернути основне призначення інструментів фіскального регулювання з врахуванням 

поточних фінансових можливостей всіх водокористувачів. Крім того, з метою 

забезпечення цільового використання водних платежів, необхідно змінити маршрут 

грошового потоку, уникаючи зайві накопичення на рахунках державних та місцевих 

бюджетів, що сприятиме швидшому формуванню інвестиційної бази для реалізації 

водоохоронних проектів і підвищить рівень довіри з боку водокористувачів.  
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Стаття присвячена питанню технологічного розвитку підприємств будівельної галузі України. 

Розглянуто основні проблеми енергозбереження в житловому будівництві. Запропоновано як один із 

варіантів виходів із кризи впровадження СІП технології, які є як економічно, так і екологічно 

привабливими. Розраховано поетапне впровадження інноваційної програми на будівельному 

підприємстві по виробництву СІП-панелей. Обґрунтовано доцільність впровадження цього виробництва.    
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Статья посвящена вопросу технологического развития предприятий строительной отрасли 

Украины. Рассмотрены основные проблемы энергосбережения в жилищном строительстве. Предложено 

как один из вариантов выходов из кризиса внедрения СИП технологии в производство, которые 

являются как экономически, так и экологически привлекательными. Рассчитано поэтапное внедрение 

инновационной программы на строительном предприятии по производству СИП-панелей. Обоснована 

целесообразность внедрения этого производства. 

Ключевые слова: строительные предприятия, энергосбережение, технологическое развитие, 

СИП-панели, экономическая целесообразность. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді ї її зв'язок з важливими науковими 

та практичними завданнями.  Сучасні темпи розвитку промислових підприємств 

потребують оновлення їх матеріально-технічної бази та впровадження нових прогресивних 

технологічних процесів.  Технологічний розвиток спрямований, з одного боку, на 

підтримку в належному стані та розвиток техніко-технологічної бази промислового 

підприємства (модернізація, технічне переозброєння, реконструкція, розширення, нове 

будівництво), а з іншого – на стабільне використання нових прогресивних технологій 

(технологічних інновацій). Особливо актуальним це питання постало у будівельній галузі, 

так як саме проблема енергозбереження з кожним роком стає все більш актуальною. За 

останній час подорожчали всі основні енергоресурси України. Значно збільшились ціни 
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виробників на нафту та мазуту топкові важкі відповідно у 2,3 і 2,4 рази, бензин – на 59,3%, 

природний газ – на 8,3%, вугілля готове кам’яне – на 5,5 %, тарифи на електроенергію – на 

0,7% [1]. Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника 

особового рахунку збільшились у декілька разів. За прогнозами аналітиків з кожним роком 

тарифи постійно будуть зростати, тому основним резервом зменшення коштів населення за 

комунальні послуги є впровадження проектів енергозбереження, а також будівництво 

нового виду житла по типу «пасивних будинків» або «енергоефективні будинки». 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Оцінювання технологічного розвитку  підприємств України, їх сучасного стану, проблеми, 

що перешкоджають ефективному розвитку високотехнологічних ринків України, 

досліджуються такими ученими, як Гончарова Н., Михайловська О., Федулова Л., Федонін 

О., Патора Р., Петрович Й., Чухрай Н., Швиданенко Г. та ін. У наукових працях цих 

авторів наводиться ґрунтовний аналіз тенденцій розвитку названої проблеми, 

розглядаються форми маркетингового опосередкування трансферу на ринку технологій, 

показники оцінювання якості виробничих процесів, життєвий цикл технологій тощо. Але, 

забезпеченість українських підприємств власною високотехнологічною енергоефективною 

продукцією залишається надзвичайно низькою, про що говорить стан енергоефективності 

в Україні. Усі найрозвиненіші країни прагнуть якомога більше стати енергонезалежними.  

Цілі статті.  Метою даної статті є аналіз технологічного процесу підприємств 

будівельної галузі України та розроблення інноваційного проекту по виробництва 

енергоефективної продукції будівництва – СІП-панелей. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Створення та освоєння нових технологій допомагає скоротити час 

розроблення та запровадження у виробництво нових продуктів, а це, своєю чергою, дає 

змогу активніше реагувати на потреби кожного потенційного клієнта. Інноваційні 

технології уможливлюють також заощадити робочу силу, підвищити технологічну 

гнучкість виробництва, поліпшити умови та безпеку праці, сприяють подоланню дефіциту 

робочої сили зі спеціальною освітою. Зрозуміло, що технологічні інновації потребують 

витрат матеріальних, організаційних та фінансових ресурсів. Тому прийняття рішень щодо 

створення власних технологій або їх закупівлі на ринку технологій кожен виробних 

приймає самостійно залежно від рівня складності, сфери застосування та динаміки 

розвитку окремих видів технологій.  

Вже як зазначалось особливо гостро це питання на сьогодні постало у будівельному 

секторі України. Згідно статистичних даних в Україні велику кількість складають будівлі 

перших масових серій забудови загальною площею 71,4 млн м2, що становить близько 

20% від всієї загальної площі багатоквартирного житлового фонду. Такі будівлі не 

відповідають сучасним вимогам і не є енергоефективними. Для вирішення цих проблем в 

Україні в травні 1999 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів № 820, якою 

затверджено Програму реконструкції житлових будинків масових серій. Крім того в 

Україні для забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів на 

обігрівання, забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних параметрів мікроклімату 

приміщень, довговічності огороджувальних конструкцій під час експлуатації будинків і 

споруд було прийнято норми ДБН В.2.6 – 31:2006 «Конструкції будинків і споруд, теплова 

ізоляція будівель». Всі ці організаційні заходи не забезпечують широкого впровадження у 

практику енергозберігаючих проектів у будівництві [2].  

Окрім того, що існуюче будівництво не відповідає європейським стандартам, воно 

ще не в змозі у повній мірі задовольнити попит. Отже, проблема енергозбереження та 

забезпечення житлом населення є однією з більших та найактуальніших проблем для 
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України. Постійні кризові явища, війна на Донбасі змушують країну економити на 

будівництві доступного житла, більш раціонально використовувати природні ресурси та в 

умовах бойових дій, відновлювати зруйновані будинки, заводи, об’єкти інфраструктури. 

Вирішення даних питань є одним з найпріоритетніших на даний час, проте вартість цих 

проектів є не підйомною для економіки держави. Тому впровадження СІП технологій в 

якості основного будівельного матеріалу дає можливість вирішити ці проблеми, проте 

українські будівельні компанії ще не ознайомленні з використанням сендвіч-панелей та й 

виробничих потужностей для забезпечення всієї країни не вистачає.  

На сучасному етапі в нашій країні поступово розвивається виробництво та 

застосування у будівництві елементів з СІП панелей, котре дає при реалізації суттєвий 

економічний та екологічний ефект, в порівнянні зі традиційними методами. Одним з 

шляхів підвищення енергозбереження будинків є використання сендвіч-панелей в якості 

основного будівельного матеріалу, які забезпечують зменшення витрат матеріалів та праці, 

часу побудови та використання ресурсів, та ціни, як основного критерію в умовах не 

стабільності в Україні.  

Конструкційна теплоізоляційна панель (КТП, SIP (СІП ) - Structural Insulated Panel) 

являє собою монолітну тришарову конструкцію, що складається з двох орієнтовано-

стружкових плит (ОСП, OSB), між якими під тиском приклеюється шар твердого 

пінополістиролу як утеплювач. 

Датою народження технології можна вважати 1950, коли в США була зроблена 

перша експериментальна спроба запресувати між двома листами товстої фанери 

утеплювач, що нагадує пінополістирол. Тоді з готових сендвіч-панелей було побудовано 

кілька котеджів, що збереглися до цих пір. Наступні десятиліття конструкція панелі 

неодноразово удосконалювалася, придбавши вище зазначений кінцевий вигляд. Однак, 

незважаючи на багаторічну історію застосування, визнання технології будівництва з 

використанням СІП панелей як перспективного напрямку мануфактурного ("заводського") 

домобудівництва в силу різних обставин відбулося відносно недавно. Якщо взяти Україну, 

то дана технологія прийшла лише 3-4 роки тому. 

Згідно із загальноприйнятою практикою, в якості зовнішнього шару застосовується 

орієнтовано-стружкова плита третього класу (OSB-3), призначена для використання у 

вологому середовищі. Роль теплоізоляційного матеріалу в 90% випадків виконує 

пінополістирол. Використання досконаліших, а отже і більш дорогих утеплювачів 

(екструдованого пінополістиролу, пінополіуретану), як правило, економічно недоцільно, 

оскільки пінопласт за своїми експлуатаційними характеристикам повністю відповідає 

потребам конструкції. 

Будівництво з використанням СІП технології є яскравим прикладом панельного 

домобудування. Завдяки винятковим властивостям плит ОСП, що забезпечують необхідну 

жорсткість, СІП виступають у ролі основного несучого елемента будівлі. Зведення 

окремого каркаса не потрібно. Його роль виконують верхній і нижній обв'язувальний брус 

і окремі бруски, що вставляються по торцях панелей під час їх заводського виготовлення. 

СІП бувають різних розмірів. Стандартні параметри наступні: ширина - 1.25 м, 

довжина - 2.5 м, товщина - 0.1-0.2 м. Останній показник варіюється залежно від того, в якій 

частині будівлі буде розташовуватися панель (підлога, стіна, покрівельна конструкція) і 

відповідних вимог до теплоізоляції. 

Конструкційні теплоізоляційні панелі можуть використовуватися для будівництва 

об'єктів комерційної та житлової нерухомості. Серед типових рішень, виробники 

пропонують проекти котеджів, таунхаусів, кемпінгів, турбаз, готелів, кафе, складів, 

торгових павільйонів, надбудов мансардних поверхів, реконструкції старих будівель і т.д. 
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Панелі можуть використовуватися в якості основних несучих елементів в умовах без 

каркасного домобудівництва (найбільш частий варіант застосування) або виконувати 

функцію окремих конструктивних складових (зовнішні стіни) при дерев'яно-каркасному 

або метало-каркасному технологіях будівництва. 

Обмеження стосуються поверховості будинків - не більше двох (в т.ч. є обмеження у 

висоті стелі - по висоті панелі, як правило до 2.7 м, стандарт - 2.5 м). Проте в Канаді, 

однією із найперспективніших розробок є побудова п’ятиповерхових будинків, які на 

законному рівні затверджені у 2015 році. Крім того, враховуючи конструкцію будівлі, 

можливі обмеження на довжину прольотів, на улаштування даху і на архітектуру. 

Також можуть виникнути труднощі з обробкою будівлі з СІП, так як і внутрішня і 

зовнішня стіна представляють собою лист OSB. Найбільш доцільним варіантом зовнішньої 

обробки є сайдинг і облицювальна цегла. Іноді застосовується також "акрилова шуба", 

хоча даний тип обробки викликає масу питань. Внутрішні ж стіни можна або пофарбувати, 

або кріпити додатково листи гіпсокартону, на який вже можна клеїти шпалери або класти 

плитку. 

Враховуючи особливості СІП-технології, можна припускати, що найбільш 

перспективне будівництво будинків на основі СІП є в таких умовах як:  складні кліматичні 

умови, пріоритет на збереження енергоресурсів та швидкість  побудови. Враховуючи 

ситуацію, що склалася в Україні, особливо на території Донецької, Луганської областях та 

західних регіонів, можна запропонувати подальше впровадження цієї технології та 

енергозбереження як стратегічні цілі в майбутній перспективі.  

Український ринок СІП панелей знаходиться в стадії формування. Перші виробничі 

потужності були запущені лише 3-4 років тому. 

В докризовий період, виробництво СІП-панелей в Україні розвивалося невеликими 

темпами: з'являлися нові гравці, обсяги випуску продукції щорічно збільшувалися в 30-

55% . За останні 2-3 років було введено близько 7 ліній по виготовленню СІП (тим часом 

як в Росії близько 60).  

Економічна криза відбилася, в першу чергу, на "заморожування" більшості проектів 

організації нових виробництв СІП, а враховуючи дану кількість, можна стверджувати що 

для деяких учасників ринку це може стати фатальним. Тому підтримка даного сектора з 

боку держави є вкрай необхідна, адже ті переваги що дає СІП, є також вигідним і вкрай 

потрібним для держави.  

За оцінками фахівців, потенційний попит в майбутньому на домокомплекти з СІП є 

відносно високим. Для 100% його задоволення необхідно розміщення по 1-му невеликому 

виробництві в кожній області. Проблема полягає в тому, що на даний момент споживчий 

інтерес до СІП не те що не сформований, а майже відсутній.  Як наслідок, виробничі лінії 

завантажені неповністю. 

В даний час конкуренція виробників на ринку практично відсутня. Більше того, 

наголошується, що ринкова ніша домобудівництва по SIP технології практично порожня. 

Проте можна виділити основних виробників в Україні, що наведені в таблиці 1. 

                              Таблиця 1. - Основні виробники СІП панелей в Україні 
Назва підприємства Місце виробництва Ціна за од.продукції 

ДМ “Бауен Хаус” м. Київ 1288  

ТОВ “АртБуд” м. Одесса 1295 

ТОВ “ППУ-технології” м. Харків 1250 

ТзОВ “Сервус” м. Львів 1300 

 

Слід зазначити, що по підприємствам, що аналізуються середня ціна продукції 

коливається від 1285 до 1290 грн. 
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Отже, враховуючи вищенаведені дані можна стверджувати про недостатність 

виробничих потужностей по території України, тому саме побудова таких підприємств є 

стратегічним в даних умовах розвитку нашої країни. Проте слід відмітити про вкрай 

необхідну державну підтримку та створення на законодавчому умов розвитку таких 

підприємств. Ще одним фактором розвитку даної галузі є переадаптація теперішніх 

будівельних підприємств на використання в будівництві СІП на каркасній та без каркасній 

основі. 

Для виробництва СІП панелей необхідна площа для лінії яка становить не менше 216 

м.кв. (розміри в плані 22мх12м, висота в цеху не нижче 4м). Також обов'язковою умовою 

даного виробництва є опалення виробничої зони- не менше + 16-18С), наявність холодного 

водопостачання та стисненого повітря. Для такого виробництва потрібно від 20 до 30 

працівників. Для початку виробництва СІП панелей необхідно придбання обладнання на 

суму 1540000 грн., а саме:  

− мембранно-вакуумний перс – вартість 1250000 грн.; 

− верстат форматно-розкроювальний – 125000 грн.; 

− станок МКР5 – 165000 грн. 

Але, для чіткої узгодженості і координації зусиль по реалізації стратегічних та 

тактичних завдань інвестиційного проекту необхідно скласти етапи реалізації та розвиту 

нового підприємства, що сформовано в  три довгострокових напрямів розвитку (табл. 1).  

Дані етапи розподілені на 12 місяців. Посилаючись на дані таблиці 1 можна 

проаналізувати наступне: тривалість реалізації проекту складатиме 12 місяців, а вартість 

інвестиційного проекту складає  4387300 грн., починаючи з 4  етапу розпочинається   

виробництво продукції  та вихід на ринки України. Конструкційна теплоізоляційна 

сендвіч-панель  складається з двох орієнтованих стружкових плит (ОСП), між якими під 

тиском приклеюється шар твердого пінополістиролу як тепло- і звуко ізолятор. Товщина 

панелей в готовому вигляді складає від 120 мм до 204 мм. Розмір панелі 2,5 на 1,25 метра. 

Така панель володіє винятковими енергозберігаючими властивостями і має високу 

міцність. Стіни і кути будинків, зібраних за цією технологією, ідеально рівні і прямі. Крім 

того, монтаж будинків виконується у будь-який час року. Побудовані будинки володіють 

відмінними експлуатаційними характеристиками і довговічні. 

Будинки, виготовлені за даною технологією, можуть експлуатуватися в 

температурному діапазоні від -60°С до +60°С і забезпечують комфортне проживання 

навіть в найсуворіших кліматичних умовах. 

У процес виробництва входять: складання, різання і склеювання.  

Для виробництва однієї СІП панелі необхідно такі матеріали: 

1) Дві одиниці ОСП листа розміром 1250х2500х12 мм.; 

2) Піностерол об’ємом 0,38 м2; 

3) Клей поліуретанований. 

Окрім того, за проведеними розрахунками слід зазначити, що собівартість 

виробництва однієї СІП-панелі складатиме 724,00 грн. Отже, формуючи усі витрати 

підприємства можна зазначити, що їх розмір становитиме 4387300 грн. При умові обсягів 

виробництва, реалізації та монтажу будинків із СІП-панелей, що наведені в таблиці 2, 

сформуємо основні фінансові показники (табл.3). 
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Таблиця 1 

 Етапи інноваційної програма розвитку нового підприємства по виробництву СІП 

Етапи інноваційної програми та 

найменування організаційно-технічних та 

економічних заходів 

Тривалість реалізації етапів інноваційної програми 

Перший етап 

В
сь
о
го
 з
а 

п
ер
ш
и
й

 е
та
п

, 

гр
н
. 

Другий етап 

В
сь
о
го
 з
а 

д
р
у
ги
й
ет
ап

, 

гр
н
. 

Третій етап 

В
сь
о
го
 з
а 

тр
ет
ій

 е
та
п

, 

гр
н
. 

1 

місяць 

2 

місяць 

3 

місяць 

4 

місяць 

5 

місяц

ь 

6 

місяц

ь 

7 

міся

ць 

8 

міся

ць 

9 

міся

ць 

10 

міся

ць 

11 

міся

ць 

12 

місяц

ь 

Перший етап     

1. Аналіз використовуючих технологій 3600 4500 - - 8100 - - - - - - - - - - 

2. Аналіз енергозбереження технології 5600 4000 - - 9600 - - - - - - - - - - 

3. 

 Визначення сприйнятливості 

підприємств до технологічних та 

управлінських нововведень 

3000 2500 - - 5500 - - - - - - - - - - 

4. Проведення експертних робіт 3000 4000 4000 2000 13000 - - - - - - - - - - 

5. Придбання основних виробничих фондів підприємства: 

5.1. будівлі для виробництва 1250000 - - - 1250000 - - - - - - - - - - 

5.2. Облаштування цеху для ліній - 100000 - - 100000 - - - - - - - - - - 

5.3. Автомобілі Газель (3 шт.) - - 405000 - 405000 - - - - - - - - - - 

5.4. 
Навчання працівників 

50000 - - - 50000 - - - - - - - - - - 

5.5 
Лінія з мембранно вакумним пресом 

 1250000   1250000           

5.6. Верстат ЕКО-26т. - - - 125000 125000 - - - - - - - - - - 

5.7. 
Станок МКР5 

- - - 
16500

0 
165000 - - - - - - - - - - 

5.8. Інструментальна база 20000 5000 25000 25000 75000 - - - - - - - - - - 

5.9. 
Реконструкція складу 

- - 25000 25000 50000 30000 20000 - - 50000 - - - - - 
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продовження таблиці 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6. 
Розробка та аналіз випуску нової 

продукції. 
- - - - - 2400 3600 - - 6000 - - - - - 

7. 
Часткова модернізація  наявного 

виробничого обладнання 
- - 40000 - 40000 - - 45000 - 45000 - - - - - 

8. 
Часткова модернізація транспортних 

засобів 
12000 - - - 12000 - - - 34600 34600 - - - - - 

9. 
Створення банківського рахунку та 

рахунку обігових коштів 
    550000           

Всього витрат за першим етапом - - - - 41082000 - - - - 135600 - - - - - 

Другий етап  

1. 
Створення системи дослідження та 

прогнозування ринків 
- - - - - - - - - - 8000 - - - 8000 

1.1. 
Впровадження новітніх методів 

управління виробництвом 
- - - - - - - 3000 3000 6000 4000 - - - 4000 

1.2. 
Побудова системи обліку і контролю 

витрат 
- - - - - - - - - - 12000 8000 7500 

100

00 
37500 

3. 
Створення цілісної системи обміну 

інформацією 
- - - - - - - - - - - - 26000 

180

00 
44000 

4. 
Створення системи рекламно-

інформаційної діяльності 
- - - - - - - - - - 5000 5000 6000 

400

0 
20000 

5. 
Створення привабливого 

економічного іміджу підприємства 
2000 2000 2000 2000 8000 2000 2000 2000 2000 8000 2000 2000 2000 

200

0 
8000 

Всього витрат за другим етапом 2000 2000 2000 2000 8000 2000 2000 5000 5000 14000 31000 15000 41500 
340

00 
121500 

Витрати по роках на реал. іннов.  програми, 
грн. На кінець першого етапу  4116200 На кінець другого етапу  149600 На кінець третього етапу     121500 

Сумарні витрати на реалізацію інноваційної 

програми, грн. 
4387300 
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Таблиця 2 

Прогноз обсягів реалізації 

Найменування 
продукції Ц

ін
а 

 

Обсяги реалізації 

1-
й
 рік 

Всього за 1 
рік 

2-
й
 рік 3-рік 

В
и
р
у
ч
к
а 
в
ід
 р
еа
л
із
ац
ії
 

за
 1
 к
в
ар
та
л
ї 

В
и
р
у
ч
к
а 
в
ід
 р
еа
л
із
ац
ії
 

за
 2
 к
в
ар
та
л
ї 

В
и
р
у
ч
к
а 
в
ід
 р
еа
л
із
ац
ії
 

за
 3
 к
в
ар
та
л
ї 

В
и
р
у
ч
к
а 
в
ід
 р
еа
л
із
ац
ії
 

за
 4
 к
в
ар
та
л
ї 

О
б
ся
г 
р
еа
л
із
а
ц
ії
 

п
р
о
д
у
к
ц
ії

 

В
и
р
у
ч
к
а 
в
ід
 р
еа
л
із
ац
ії
 ,
 

гр
н
. 

О
б
ся
г 
р
еа
л
із
а
ц
ії
 

п
р
о
д
у
к
ц
ії

 

В
и
р
у
ч
к
а 
в
ід
 р
еа
л
із
ац
ії
, 

гр
н
. 

О
б
ся
г 
р
еа
л
із
а
ц
ії
 

п
р
о
д
у
к
ц
ії

 

В
и
р
у
ч
к
а 
в
ід
 р
еа
л
із
ац
ії
, 

гр
н
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
СІП-панелі, за 

од. 
1285 257000 385500 771000 257000 1300 1670500 2000 2570000 3200 4112000 

Монтаж СІП –
панелей, за 

1м2 
400 80000 120000 240000 80000 1300 520000 2000 800000 3200 1280000 

Проектування, 
за 1м2 

15000 45000 75000 210000 30000 24 360000 40 600000 65 975000 

Транспорту-
вання, за 1 км 

6 3600 6000 16800 2400 4800 28800 8000 48000 13000 78000 

Всього  - 385600 586500 1237800 369400 7424 2579300 12040 4018000 19465 6445000 

 

В процесі впровадження усіх заходів інноваційної програми, поступове збільшення 

потужності підприємства веде к постійному збільшенні джерел для самофінансування 

інноваційної програми за рахунок збільшення чистого прибутку підприємства. На протязі 

трьох років реалізації інноваційної програми підприємство повинно забезпечити своєчасне 

повернення запозичених коштів (табл.4) і виплати відсотків по них, що вплине на 

формування гарного інноваційної клімату для підприємства.  

Таблиця 4 

Джерела фінансування інноваційного проекту 
Можливі джерела фінансування Внесок, грн. 

Власні кошти 1500 000 

Кредиту банку 2000 000 

Інвестиційні фонди 887 300 

 

За таких умов показники оцінки ефективності проекту будуть мати наступні 

значення:  

Чистий приведений дохід (NPV) = 250550 грн. 

Індекс дохідності (РІ)  = 1,0571 грн. 

Період окупності (РР) = 4.73 роки 

Внутрішня норма дохідності (IRR) = 22,73% 

Отже, згідно з проведених розрахунків та узагальнення теоретичного матеріалу 

можна зазначити, що у впровадженні СІП технологій є всі перспективи. Враховуючи 

міжнародний досвід виробництва та будівництва із СІП-панелей слід зазначити, що у 

даного виду технологій багато перспектив та існують реальні можливості особливої 

реалізації у відбудові Донецької, Луганської та постраждалих від стихійного лиха Західних 

регіонів України. 
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Таблиця 3 

Баланс грошових потоків за 2016-2020 роки 

№ п/п Показник За 2016 рік За 2017 рік За 2018 рік За 2019 рік За 2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Грошові кошти на початок періоду 
0,00 -3359354,08 -2789388,89 -628914,71 1657809,48 

2 Грошові надходження: 
          

2.1. Від виробничої (операційної) діяльності 2579300,00 4018000,00 6445000,00 6445000,00 6445000,00 

2.2. 
Від інвестиційної діяльності, в тому числі 

надходження від реалізації активів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Від фінансової діяльності, в тому числі: 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. власний капітал; 1500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.2. надходження зовнішніх інвестицій. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. Усього грошових надходжень 4079300,00 4018000,00 6445000,00 6445000,00 6445000,00 

3. Грошові витрати за видами діяльності:           

3.1. Виробнича (операційна) діяльність 2477704,04 3038895,86 3992104,77 3992104,77 3992104,77 

3.2. Інвестиційна діяльність, у тому числі: 4387300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.1. витрати на придбання активів; 4337800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2.2. інші витрати підготовчого періоду. 49500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Фінансова діяльність,у тому числі: 500000,00 375000,00 250000,00 125000,00 0,00 

3.3.1. повернення коштів інвесторів; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3.2. виплата відсотків за кредитами. 500000,00 375000,00 250000,00 125000,00 0,00 

3.4. Всього грошових витрат. 7365004,04 3413895,86 4242104,77 4117104,77 3992104,77 

4. Фінансовий резерв. 73650,04 34138,96 42421,05 41171,05 39921,05 

5. Грошові кошти на кінець періоду -3359354,08 -2789388,89 -628914,71 1657809,48 4070783,66 

6. Грошовий потік 819155,96 1696664,14 3170455,23 3170455,23 3170455,23 

7. Дисконтований грошовий потік. 682629,97 1178238,99 1834754,19 1528961,82 1274134,85 

8. Кумулятивний дисконтований грошовий потік. 682629,97 1860868,96 3695623,14 4541954,99 4637850,86 
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Висновки.  Досягнення високої ефективності промислового виробництва можливе 

тільки на основі систематичного технологічного прогресу, який сприяє підвищенню 

продуктивності праці, зниженню собівартості продукції, підвищенню рентабельності 

виробництва [3].  

Технологічний  розвиток підприємств будівельної галузі в сучасних умовах 

господарювання має важливе значення: дає можливість постійно впроваджувати нові 

технологій, підвищувати її якість, тим самим підвищуючи конкурентоспроможність 

підприємства і його продукції на ринку. Таким чином, ефективний  технологічний 

розвиток сприяє розвитку підприємства, галузі і країни в цілому. Він дозволить підвищити 

ефективність господарської діяльності і надасть певні умови для покращання якості життя 

людей у країні та вирішить найголовнішу проблеми – соціального забезпечення людей 

насамперед це якісне та недороге житло. 
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применительно к образовательным организациям. Автором разработаны научно-методические 
рекомендации реализации мониторинга процессов в системе управления качеством образовательных 
организаций. 

Ключевые слова: высшее образование, мониторинг, методическое руководство, образовательные 
организации,  процесс, система управления качеством, ДСТУ ISO 9001:2009, ISO 9001:2015. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими  й практичними завданнями. Розроблення, запровадження та 
сертифікація систем управління якістю (надалі – СУЯ) стало останнім часом 
поширеним рухом в Україні в галузі управління якістю вищих навчальних закладів – 
освітніх організацій. Основним документом для розробки СУЯ будь-яких організацій, 
незалежно від їх сфери діяльності, є універсальний стандарт ISO 9001 у чинній редакції 
«Системи управління якістю. Вимоги» [1]. Однією із обов’язкових вимог, які висуває 
даний стандарт при запровадженні СУЯ, є планування та запровадження процесів 
моніторингу (див. розділ 8 «Вимірювання, аналізування та поліпшування» [1]). Для 
освітніх організацій ця вимога полягає в оцінюванні своєї діяльності у сфері якості та 
результативності СУЯ, зокрема: демонстрації відповідності освітніх послуг вимогам до 
них; оцінювання та підвищення ступеня задоволеності споживачів вищої освіти; 
забезпечення відповідності та результативності СУЯ; демонстрації того, що плани 
успішно реалізуються; оцінювання показників функціонування процесів; оцінювання 
показників функціонування зовнішнього постачальника(ів); виявлення потреби та 
можливостей для поліпшування в межах СУЯ. 

Але, як показує сучасна практика більшості українських вишів, об’єктами 
моніторингу та вимірювання якості вищої освіти традиційно є: якісний та кількісний 
професорсько-викладацький склад освітніх організацій; матеріально-технічне, 
інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу; кількісні 
результати навчання здобувачів вищої освіти за певними навчальними дисциплінами 
тощо. Переважна більшість серед цих об’єктів моніторингу характеризує ту чи іншу 
сторону освітнього процесу та освітніх послуг, зокрема, що передусім демонструє 
оцінювання діяльності у лише сфері навченості здобувачів вищої освіті, залишаючи 
поза увагою оцінювання задоволеності інших споживачів вищої освіти, розвитку 
освітньої організації та результативності її СУЯ, розкриваючи процес моніторингу 
досить фрагментарно. 

До того ж, чинний в Україні стандарт ДСТУ ISO 9001:2009, вимагає від освітніх 
організацій наявності «документів та протоколів, що їх організація визначила як 
потрібні для забезпечення результативного планування, функціювання та 
контролювання своїх процесів» (п. 4.2) [1], що застосовно до процесів моніторингу 
СУЯ вимагає від освітніх організацій лише наявності декількох обов’язкових 
задокументованих методик: «Внутрішнього аудиту», «Контроль невідповідних послуг», 
«Коригувальні дії» та «Запобіжні дії». Що ж стосується моніторингу усіх процесів 
СУЯ, то стандарт [1] не передбачає обов’язкової наявності такого документу. А от нова 
версія стандарту 2015 року, із запровадженням нового терміну «документована 
інформація» [2], характеристика якого була розглянута нами в роботі [3], потребує 
наявності документованої інформації стосовно усіх процесів СУЯ, зокрема тих, що 
пов’язані із моніторингом процесів СУЯ організацій, фіксацію і збереження відповідної 
документованої інформації, як докази отриманих результатів [2]. 

Необхідність здійснення цілісного моніторингу та вимірювання процесів в СУЯ 
освітніх організацій на постійній засаді та виконання вимог нової версії міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015 року щодо документованої інформації, потребує 
удосконалення необхідного науково-методичного забезпечення даного питання, що 
підкреслює актуальність та теоретичну і практичну цінність для освітніх організацій, 
зокрема у функціонуванні систем управління якістю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення 
проблеми. Реферування та аналізування ряду наукових джерел [4 – 12] свідчить про те, 
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що моніторинг у вищій освіті є досить поширеним явищем, але недостатньо 
розробленим у науково-методичному плані відповідно вимог міжнародних стандартів 
ISO 9001. При цьому, слід розрізняти моніторинг якості вищої освіти та моніторинг 
процесів СУЯ освітніх організацій відповідно вимог стандарту ISO 9001. Переважна 
більшість досліджень даної проблематики спрямована саме на моніторинг якості освіти 
та вищої освіти, де авторами визначається сутність «моніторингу», перелік об’єктів та 
меж і особливостей застосування моніторингу у вищій школі. До таких наукових праць 
слід віднести праці [4, 9, 11, 12]. Розкриваючи теоретико-методичні основи 
моніторингу якості вищої освіти, науковцями наводиться перелік показників та 
параметрів, які слід відслідковувати при здійсненні моніторингу на різних рівнях 
управління освітньою системою та освітніми організаціями. Що ж стосується 
моніторингу процесів СУЯ, то у цій площині уваги заслуговують праці [5 – 8, 10], які у 
найбільшій мірі розкривають ті чи інші аспекти моніторингу процесів СУЯ, 
застосування статистичних методів та інструментів для аналізування та поліпшування 
процесів СУЯ, але залишається недостатньо розробленим науково-методичне 
забезпечення загального підходу до моніторингу та вимірювання процесів в СУЯ 
освітніх організацій, що забезпечить механізм його дії на постійній засаді.  

Цілі статті. Метою цієї наукової статті є узагальнення вимог міжнародного 
стандарту ISO 9001 версії 2008 р. та 2015 р. щодо моніторингу та вимірювання процесів 
СУЯ; існуючих наукових праць у сфері моніторингу процесів СУЯ освітніх організацій 
та розроблення на цій основі науково-методичних рекомендацій реалізації моніторингу 
процесів в СУЯ освітніх організацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Моніторинг, як безпосередня складова СУЯ, 
забезпечує певний управлінський вплив в означеному напрямку відповідно до 
визначених цілей у сфері якості, критеріїв та показників її оцінювання. Як зазначає 
автор роботи [11], моніторинг пов’язаний із функціонуванням усієї СУЯ організації, а 
формування цілісної системи моніторингу полягає, у першу чергу, у виробленні 
загального науково-методичного забезпечення механізму його дії. 

На початку наших досліджень, зазначимо те, що ми не ставимо за мету 
визначення сутності моніторингу якості, зокрема у вищій освіті, з огляду достатньої 
кількості праць, присвячених цій проблематиці. Тому, у подальшому, під моніторингом 
якості вищої освіти будемо розуміти визначення, яке у найбільшій мірі розкриває його 
сутність та представлене в роботах [9, 11], як системної процедури, що спрямована на 
з’ясування факторів, необхідних для зміни та розвитку вищої освіти, зокрема у сфері 
якості. 

Що стосується моніторингу процесів СУЯ, то стандартом [1] у п. 8.2.3 зазначено, 
що «організація повинна застосовувати належні методи моніторингу та, якщо це 
застосовно, вимірювання процесів СУЯ. Потрібно, щоб такими методами було 
доведено спроможність процесів досягти запланованих результатів». А сам механізм 
моніторингу в межах СУЯ організації повинен передбачати проведення комплексних 
заходів, пов’язаних із вимірюванням, аналізуванням та поліпшуванням. Для цього, 
організація повинна здійснювати такі процеси, як: моніторинг та вимірювання 
задоволеності замовника; внутрішні аудити; моніторинг та вимірювання процесів; 
моніторинг та вимірювання продукції; контроль невідповідної продукції; аналізування 
даних та процедуру поліпшування. Відповідно вимог нової версії міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015, СУЯ організації повинна, крім здійснення таких процесів, ще 
й включати і документовану інформацію за ними для забезпечення результативності 
СУЯ (п. 7.5) [2]. 

Таку інформацію доцільно представити у вигляді або опису процесу, або 
методичних настанов (надалі – методики), які містять інформацію про послідовність 
виконання робіт та процесів, що освітня організація визначить собі за доцільне. 
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З огляду того, що моніторинг стосується усіх процесів СУЯ, документовану 
інформацію, яка міститиме рекомендації до його здійснення, варто викладати у вигляді 
методики (п. 2.7.2 [13]). Традиційно, задокументована методика, що використовується в 
СУЯ організацій, відповідно вимог стандарту [1], має містити наступні структурні 
елементи: 

1. Сфера застосування. 
2. Нормативні посилання. 
3. Терміни і визначення, позначення та скорочення. 
4. Вимоги до відповідної методики СУЯ (цей розділ включає загальні положення, 

керівництво, вхідні, вихідні дані, ресурсне забезпечення тощо). 
5. Критерії результативності. 
6. Додатки (за необхідності, які містять блок-схеми, аркуш реєстрації змін тощо). 
Узагальнена сукупність наведених елементів за своїм змістом розкриває 

необхідне науково-методичне забезпечення відповідної методики СУЯ організації. 
Узагальнюючи вимоги міжнародного стандарту ISO 9001, як 2008 р., так і 2015 року, 
власний досвід у цій сфері, представлений в працях [3, 14, 15], наведемо розроблені 
нами науково-методичні рекомендації, які можуть бути покладені в основу методики 
СУЯ «Моніторинг та вимірювання процесів СУЯ освітньої організації», структуровані 
за елементами, наведеними нижче: 

1. Сфера застосування методики повинна поширюватись на моніторинг та 
вимірювання процесів в СУЯ освітньої організації та встановлювати вимоги до 
забезпечення результативності та контролювання моніторингу процесів відповідно 
вимог до нього за ISO 9001 чинної версії та Настанови щодо якості освітньої 
організації. 

2. Нормативні посилання – моніторинг процесів СУЯ повинен базуватись на 
вимогах чинних версій національних стандартів ISO 9000, ISO 9001 та ISO 19011 (на 
сьогодні – ДСТУ ISO 9000:2007 «СУЯ. Основні положення та словник термінів» [13], 
ДСТУ ISO 9001:2009 «СУЯ. Вимоги» [1]; ДСТУ ISO 19011:2012 «Настанови щодо 
здійснення аудитів систем управління» [16]), Настанови щодо якості освітньої 
організації). 

3. У розділі «Терміни і визначення, позначення та скорочення» наводяться 
терміни та визначення, які відповідають наведеним у чинній версії національного 
стандарту ISO 9000, зокрема такі, як: аудит, вимірювання, відповідність, 
документована інформація, задоволеність споживача,  керівник процесу, коригувальні 
дії, коригування, критерії результативності, моніторинг, показники діяльності, послуга, 
постійне поліпшування, продукція, процес, результативність, споживач тощо. 

4. Вимоги до моніторингу процесів СУЯ.  
4.1. Керівництво моніторингом процесів. 
Загальна відповідальність за управління моніторингом та вимірюванням процесів 

в СУЯ повинна бути покладена на представника керівництва з якості освітньої 
організації. Безпосередня відповідальність за моніторингом та вимірюванням процесів 
в СУЯ повинна бути покладена на керівників процесів, визначених відповідно до 
наказу керівника (ректора, директора, президента тощо) освітньої організації. 

Відповідальність за дотримання вимог нормативно-правових актів, нормативних 
документів, перелік яких наведено вище у п. 2, несуть посадові особи – співробітники 
підрозділів освітньої організації, які залучаються до виконання робіт із складання 
документованої інформації за моніторингом процесів. 

4.2. Загальні положення. 
Моніторинг процесів в СУЯ освітньої організації включає: 

 визначення та періодичний перегляд критеріїв результативності процесів і 
періодичності їх перевіряння та реєстрації; 

 проведення періодичного моніторингу процесів СУЯ та аналізування 
результатів моніторингу процесів СУЯ та прийняття рішення щодо поліпшення. 
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4.3. Вимоги щодо моніторингу процесів в СУЯ. 
Вхідні та вихідні дані моніторингу процесів слід представити у вигляді блок-

схеми, приклад якої наведено на рис.1 (в методичній настанові СУЯ, блок-схему 
доцільно винести у додатки – примітка автора). Для виконання діяльності з 
моніторингу, необхідно застосування наступних ресурсів: 

 матеріальні ресурси, необхідні для виконання діяльності з моніторингу; 
 компетентний педагогічний, науково-педагогічний та адміністративний 

персонал; 

 матеріальні та нематеріальні ресурси для мотивації осіб, які виконують 
діяльність з моніторингу. 
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Рис. 1. Блок-схема моніторингу процесів в СУЯ освітньої організації 
Джерело: авторська розробка 
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В освітній організації моніторинг процесів повинен здійснюватись із 

встановленою періодичністю. Періодичність моніторингу процесів СУЯ слід 

встановлювати виходячи із ступеня впливу на відповідність освітніх послуг 

встановленим вимогам основних зацікавлених сторін та результативності СУЯ (див. 

приклад в табл.1). 

Таблиця 1 

Приклад періодичності моніторингу процесів СУЯ освітньої організації 

  

Найменування групи процесів Найменування процесів 
Періодичність 

моніторингу 

Процеси управління освітньою 

діяльністю відповідно до переліку 

процесів та схеми взаємодії процесів 

освітньої організації 

Усі процеси управління освітньою 

діяльністю 

Один раз у квартал 

протягом 

календарного року 

Процеси вимірювання, аналізування та 

поліпшування відповідно до переліку 

процесів та схеми взаємодії процесів 

освітньої організації 

Процеси моніторингу освітніх 

послуг 

Один раз на квартал 

протягом 

календарного року 

Процес аналізування даних в СУЯ Один раз на рік 

Усі інші процеси вимірювання, 

аналізування та поліпшування, 

окрім зазначених вище 

Один раз у півріччя 

протягом 

календарного року 

Процеси управління ресурсами 

відповідно до переліку процесів та 

схеми взаємодії процесів освітньої 

організації 

Усі процеси групи 

Один раз у півріччя 

протягом 

календарного року 

Процеси відповідальності керівництва 

відповідно до переліку процесів та 

схеми взаємодії процесів освітньої 

організації 

Усі процеси групи Один раз на рік 

 

Джерело: авторська розробка 

 
Керівники процесів, за участю представника керівництва з якості, керуючись 

вимогами моніторингу процесів в СУЯ та схемою взаємодії процесів СУЯ освітньої 
організації, визначають критерії результативності функціонування кожного процесу. 
Критеріїв результативності функціонування процесу (далі – критеріїв) може бути один 
або більше. Після затвердження опису процесу за визначеним переліком критеріїв буде 
здійснюватись моніторинг процесів СУЯ. З метою удосконалення системи показників, 
керівниками процесів можуть вноситись усні та письмові пропозиції щодо перегляду 
затверджених критеріїв, змінення їх кількості, періодичності перевіряння та реєстрації 
(у бік посилення). 

Керівник процесу не може надавати пропозиції щодо повного вилучення з опису  
процесу критеріїв. Внесені пропозиції щодо зміни критеріїв, представник керівництва з 
якості враховує під час перегляду та актуалізації описів процесів СУЯ у наступний за 
звітним період. 

Керівники  процесів СУЯ освітньої організації збирають інформацію про стан 
процесу та з періодичністю, встановленою у табл. 1, реєструють зібрані дані у 
протоколі реєстрації даних моніторингу процесів (приклад форми протоколу наведено 
на рис. 2). 

Рішення за результатами моніторингу можуть містити: коригування; розробку та 
виконання коригувальних дій (необхідно вказати номер та дату плану коригувальних 
заходів). Якщо заходів вживати не треба, у цій графі ставиться позначка «-» 

Оцінка показників за рік розраховується як середнє арифметичне набраної 
кількості балів за кожний квартал. Результати моніторингу за один квартал поточного 
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року заповнюються за наведеною вище формою із зазначенням одного кварталу, в 
якому моніторинг виконувався. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Приклад форми «Протокол моніторингу процесу СУЯ» освітньої 

організації 
Джерело: авторська розробка 

 
Протокол оформлюється на кожний критерій, передбачений описом процесів. 

Керівник процесу заповнює протокол та зазначає бальну оцінку результативності 
процесу. Бальна оцінка може мати різний вимір, але з огляду найбільш часто 
застосовуваної серед існуючих, до того ж в освітніх організаціях, ми пропонуємо до 
застосування у межах СУЯ 100-бальну шкалу оцінювання. Відповідно, максимальна 
кількість набраних балів складає – 100 балів. Якщо у описі процесу встановлено більше 
одного критерію результативності, керівником процесу визначається співвідношення 
показників, які оцінюються та максимальна вага одного критерію (наприклад за одним 
критерієм максимальна кількість набраних балів може скласти – 30, а за іншим – 70, 
залежно від вагомості критеріїв). 

Керівник процесу виставляє бальну оцінку керуючись наступним: 

 максимальна кількість балів (100 балів) зазначається у випадку, якщо 
діяльність у межах процесу дозволяє досягти запланованого результату; 

 у випадку, якщо запланований результат не досягнуто (періодично не 
досягається) керівник процесу має право зазначити мінімальну кількість балів та 
негайно повідомити про це представнику керівництва з якості та аналізує разом з ним 
причини виникнення цієї ситуації; 

 за кожну невідповідність, яка встановлена під час виконання процесу бальна 
оцінка знижується керівником процесу на кількість балів, зазначену у розділі «Критерії 
результативності процесу» описів процесів для кожного критерію; 

 у випадку, якщо бальна оцінка, яку зазначено у протоколі складає менше 50% 
від максимальної, керівник процесу негайно повідомляє про це представника 
керівництва з якості, надає заповнений протокол реєстрації даних моніторингу 
процесів представнику керівництва з якості та аналізує разом з ним причини 
виникнення цієї ситуації. 

Форма – МП СУЯ 

Протокол моніторингу процесу СУЯ ________________________ 
 (найменування освітньої організації) 
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 Зареєстровані в протоколі результати моніторингу процесу, керівник процесу 
надає представнику керівництва з якості для аналізування відповідно до встановленої 
періодичності шляхом надання йому копії протоколу. Представник керівництва з якості 
виконує аналізування  наданих результатів моніторингу із встановленою у цьому описі 
періодичністю з метою виконання коригування або планування коригувальних дій, 
якщо заплановані результати не досягнуто. 

Представник керівництва з якості один раз на рік виконує узагальнення 
отриманих результатів моніторингу для підготовки даних щодо критичного 
аналізування з боку керівництва та надання пропозицій стосовно удосконалення СУЯ. 

Вище керівництво освітньої організації може приймати рішення щодо перегляду 
показників процесів, періодичності їх моніторингу та оперативного внесення змін до 
описів процесів СУЯ. Також, вище керівництво освітньої організації може приймати 
рішення щодо поліпшування системи критеріїв процесів, видавши відповідний наказ 
(розпорядження). 

5. Критерії результативності моніторингу процесів СУЯ освітньої організації. 
Приклад критеріїв, за якими може бути визначена результативність моніторингу 
процесів СУЯ наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Приклад критеріїв  результативності моніторингу процесів СУЯ 
№ 

з/п 
Критерії результативності Методи оцінювання 

Представлення 

результатів оцінювання 

1 

Проведення моніторингу 

процесів із запланованою 

періодичністю 

(максимум 50 балів) 

Кількість протоколів моніторингу 

процесу, які заповнено з порушенням 

встановленої періодичності (див. 

табл.1) або відсутність доказів 

проведення моніторингу процесу (за 

кожне порушення оцінка знижується 

на 2 бали). 

Протокол моніторингу 

процесу, звіт щодо 

аналізування даних в 

СУЯ 

2 

Виконання коригувальних 

та запобіжних заходів за 

результатами моніторингу 

процесів (максимум 50 

балів) 

Співвідношення кількості 

запроваджених коригувальних та 

запобіжних дій за результатами 

моніторингу процесів до загальної 

кількості запланованих ( при 

співвідношенні менше 0,9 оцінка 

знижується на 2 бали за кожну не 

запроваджену дію). 

Протокол моніторингу 

процесу 

Джерело: авторська розробка  

 
Висновки. Узагальнення вимог стандарту ISO 9001 як 2008 р., так і  версії 2015 

р., існуючих наукових праць у сфері моніторингу процесів СУЯ та власного досвіду з 
розроблення та запровадження СУЯ в освітній організації, дозволило нам розробити 
науково-методичне забезпечення реалізації моніторингу та вимірювання процесів в 
СУЯ освітніх організацій. Розроблені нами рекомендації можуть бути покладені в 
основу задокументованої методичної настанови СУЯ «Моніторинг та вимірювання 
процесів в СУЯ освітньої організації», яка визначає чіткий порядок проведення 
моніторингу та забезпечує верифікацію виконання вимог основних споживачів освітніх 
послуг та отримання документованої інформації про основні індикатори розвитку 
освітньої організації. Запропоновані нами критерії результативності моніторингу 
процесів СУЯ є певним мотиваційним механізмом для осіб, які приймають участь у 
реалізації освітнього процесу.  

Документована інформація за моніторингом процесів СУЯ освітніх організацій 
забезпечує виконання вимог як чинної, так і нової версії ISO 9001:2015. Але процес 
моніторингу буде результативним лише у разі його постійної дії, що забезпечить його 
валідацію та дозволить здійснювати планування поліпшувань в СУЯ. 
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Подальших досліджень у даному напрямку потребує розроблення певного 
методичного інструментарію кількісного оцінювання самих процесів СУЯ, чіткого 
визначення критеріїв результативності, що забезпечить досягнення визначених цілей у 
сфері якості вищої освіти як на рівні освітньої організації, так і освітньої системи. 
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УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ 

СТРУКТУР В ХАРЧОВОМУ КОМПЛЕКСІ 

 
Виділено основні напрями економічної інтеграції в аграрній сфері, порівняльні характеристики 

типів об’єднавчих процесів в АПК та можливі форми агропромислової інтеграції. Сформовано схему 

управління процесом агропромислової інтеграції та показано взаємозв’язок принципів і факторів 
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вертикальної інтеграції в продовольчій сфері. Встановлено причини, що негативно впливають на 

розвиток харчової сфери Одеського регіону.   

Ключові слова: агропромислова інтеграція, напрямки економічної інтеграції, вертикально-

інтегрована структура, управління процесом агропромислової інтеграції, принципи вертикальної 

інтеграції, фактори вертикальної інтеграції, агрохолдинг  

 

Kovalenko O., Stanislavyk O.,  

 

CONDITIONS AND PRINCIPLES OF FORMATION OF THE VERTICALLY 

INTEGRATED STRUCTURES IN THE FOOD COMPLEX 

 
The main directions of economic integration in the agrarian sphere, comparative characteristics of types 

of unifying processes in agrarian and industrial complex and possible forms of agro-industrial integration are 

allocated. The scheme of management of agro-industrial integration process is created and the interrelation of the 

principles and factors of vertical integration in the food sphere is shown. The reasons which negatively influence 

development of the food sphere of the Odessa region are established.  

Keywords: agro-industrial integration, the directions of economic integration, the vertically integrated 

structure, management of process of agro-industrial integration, the principles of vertical integration, factors of 

vertical integration, agroholding 

 

Коваленко А.М., Станиславик Е.В. 

 

УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В ПИЩЕВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Выделены основные направления экономической интеграции в аграрной сфере, сравнительные 

характеристики типов объединительных процессов в АПК и возможные формы агропромышленной 

интеграции. Сформирована схема управления процессом агропромышленной интеграции и показана 

взаимосвязь принципов и факторов вертикальной интеграции в продовольственной сфере. Установлены 

причины, которые негативно влияют на развитие пищевой сферы Одесского региона. 

Ключевые слова: агропромышленная интеграция, направления экономической интеграции, 

вертикально-интегрированная структура, управление процессом агропромышленной интеграции, 

принципы вертикальной интеграции, факторы вертикальной интеграции, агрохолдинг 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями.  

У харчовій галузі інтегровані підприємницькі структури виникають для спільного 

ведення бізнесу на ринку на базі більш раціонального використання виробничих, 

фінансових, трудових ресурсів, погодженої науково-технічної й інноваційної політики. 

Переваги й потенціал вертикально-інтегрованих підприємницьких структур, заснованих 

на консолідації ресурсів, ефективних операційних зв'язків, інтегрованій взаємодії 

учасників різного роду діяльності, дозволяє їм здійснювати господарську діяльність 

більш ефективно, ніж окремим підприємствам. 

Формування вертикальних інтеграційних процесів, створення міжгалузевих 

об'єднань і вдосконалювання організаційно-економічних відносин між суб'єктами 

інтеграції є одним з необхідних, об'єктивних і закономірних явищ сучасного суспільного 

виробництва й важливим інституціональним елементом економічної системи. 

Створення інтегрованих формувань у харчовій галузі, що організаційно й економічно 

поєднують процеси виробництва, переробки й реалізації продукції, дозволяє узгодити 

між собою здійснювані в цьому ланцюзі організаційно-економічні й науково-технічні 

заходи, розширити необхідну для стійкого розвитку галузі фінансову базу за рахунок 
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підвищення ефективності виробництва й справедливого розподілу доходів 

товаровиробників. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Підходи та процеси розробки теоретико-методологічних і практичних аспектів 

формування і регулювання діяльності вертикально-інтегрованих структур знайшли своє 

відображення у наукових працях відомих зарубіжних та вітчизняних вчених, як: І. 

Ансофф, Л.І. Абалкін, B.C. Більчак, X. Виссем, Д. Васильєв, О . Вільямсон, П. Друкер, Р. 

Коуз, П. Ларанж, К. Прахалад, М. Портер, А. Стірікленд, А. Томпсон, К. Ерроу, А.Л. 

Гапоненко, П.В. Забєлін, М.І. Книш, Ю.С. Маточкін, Б.З. Мільнер, МЛ. Туган-

Барановський, Г.М. Федоров, А.В. Чиянов, В.Н. Цуглевич та ін. 

Разом з тим залишаються недостатньо дослідженими такі проблеми, що мають 

важливе науково-практичне значення, як управління процесом агропромислової 

інтеграції, не визначені ключові умови та принципи формування вертикально-

інтегрованих структур  в харчовому комплексі України.  

Цілі статті. Метою статті є дослідження умов та принципів формування 

вертикально-інтегрованих структур  в харчовому комплексі України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. В цей скрутний час більшість громадян країн 

вимушені економити кожну копійку власного заробітку. А наша харчова промисловість 

вимушена конкурувати із сусідніми країнами – де продукти харчування дешевші. Але в 

своїй більшості, щоб заощадити, в Україну поставляються неякісні продукти, або взагалі 

ті, в яких вийшов термін реалізації, нерідко товари підробляються, а через недосконале і 

невідпрацьоване законодавство дуже важко відслідковувати такі товари, і тому покупці 

купують цю продукцію, ставлячи власну харчову промисловість в глухий кут. Тому 

харчова промисловість не має можливості через те, що продукти не розкуповуються, 

розплатитися з постачальниками, а також закупити нову сировину. Беручи кредити для 

розрахунків, вона також ставить себе в залежність, а то і навіть втрачає право власності 

на власне підприємство.  

У кожного практично сільгоспвиробника велика заборгованість у держбюджет, 

через що їх рахунки в банках закриваються, вони не мають можливості розплатитися з 

постачальниками запчастин, нової техніки, паливно-мастильних матеріалів й також 

попадають в залежність від бізнесменів і вимушені віддавати продукцію по мінімальній 

ціні, ледве покриваючи власні витрати.  

Але і в такій скрутній обстановці харчова промисловість функціонує, шукає шляхи 

подолання проблем: інвесторів з-за кордону і у власній державі, вводить нові технології 

та обладнання тощо [9]. 

Харчова промисловість включає в себе виробництва, що забезпечують населення 

продуктами харчування. Вона більше, ніж інші галузі, пов'язана з сільським 

господарством, бо отримує від нього сировину (зерно, молоко, картоплю, цукровий 

буряк та ін.) і входить до складу агропромислового комплексу. Велике значення мають 

міжгалузеві зв'язки харчової промисловості з машинобудуванням, енергетикою та 

іншими галузями промисловості.  

Одна група виробництв харчової промисловості – підприємства цукрової, олійної, 

виноробної, круп'яної, а також чайної, консервної і рибної промисловості  розміщується 

ближче до джерел сировини (сільськогосподарської сировини). Так, наприклад, 

підприємства по консервації овочів, фруктів знаходяться в Центрі України, де 

розташований великий Придніпровський Агропромисловий комплекс, в Приазов'ї та 
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Криму, де зосереджені, наприклад, виноградні угіддя. М'ясокомбінати створюються в 

місцях, де розвинене скотарство, так як вигідніше перевозити м'ясо, а не живу худобу та 

т. д. Заводи з виробництва рибних консервів розміщуються в великих районних і 

обласних центрах, таких як Харків, Луганськ, Київ, Дніпропетровськ, Вінниця і т .д. 

Цінні сорти риби, крабів, ікра в Україну імпортуються, і лише мала частка запасів риби 

зосереджена безпосередньо в Криму і Приазов'ї, де Україна має вихід до моря. Однак в 

останні роки вилов морепродуктів значно скоротився [7].  

Інша група виробництв харчової промисловості – підприємства хлібопекарської, 

макаронної, кондитерської, пивоварної та іншої промисловості – розміщуються, в 

основному, в місцях споживання продукції (у великих населених пунктах).  

Таким чином, розвиток і розміщення підприємств харчової промисловості 

визначається: розміщенням населення (споживачі), спеціалізацією сільського 

господарства (джерела сировини), і, звичайно, умовами транспортування готової 

продукції.  

Різноманітність сировини та наявність споживачів харчових продуктів у всіх 

регіонах обумовлюють повсюдне поширення підприємств харчової промисловості. Але 

в одних місцях вони обслуговують потреби місцевого населення, в інших – створюють 

продукцію для багатьох районів країни та зарубіжжя.  

В останні роки проблеми торкнулися і цієї галузі Української економіки. 

Виробництво продукції дуже істотно знизилося. Країна імпортує широкий асортимент 

продовольчих товарів.  

У вкрай важкому положенні після розпаду СРСР виявилося рибальське 

господарство і рибна промисловість України. Більшість кращих рибальських суден 

залишилися в портах приписки. І фактично на морських «угіддях» Світового океану 

немає більше риболовецького флоту України.  

Окремі галузі, взаємодіючи між собою, утворюють складні народногосподарські 

комплекси. Наприклад, харчова і легка промисловість, використовуючи 

сільськогосподарську сировину, виготовляють продукти харчування і товари народного 

споживання, забезпечуючи ними населення.  

Структура промислового виробництва, тобто співвідношення галузей, в Україні 

весь час змінюється. Так, протягом останнього десятиліття поступово зростає частка 

машинобудування, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості і 

зменшується частка чорної металургії, харчової, хімічної, нафтохімічної промисловості. 

Досить стабільна частка електроенергетики і промисловості будівельних матеріалів.  

В даний час в Україні працюють державні та недержавні підприємства. Більшість 

підприємств, які випускають однорідну продукцію або мають між собою тісні виробничі 

зв'язки, входять до складу виробничих об'єднань.  

Деякі підприємства й об'єднання утворюють комбінати, де поєднуються такі 

виробництва, які або представляють собою послідовні стадії обробки сировини, або 

обслуговують один одного, або спільно використовують відходи виробництва [8].  

Кожне сучасне промислове підприємство має певну спеціалізацію, яка передбачає 

виготовлення однорідної продукції. Підприємства (цехи, дільниці) виробляють якийсь 

один продукт, його окремі вузли й деталі, або виконують окремі операції (відливання, 

штампування, механічна обробка, зборка). Спеціалізація виробництва сприяє 

підвищенню продуктивності праці та якості продукції, зниженню витрат і т.д.  

Обов'язковим для спеціалізованих підприємств є кооперування – тісне і постійне 

співробітництво з метою виготовлення будь-якої продукції (наприклад, овочі і фрукти, 
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виробництво соків).  

Суспільство зацікавлене у високій ефективності виробництва, яка визначається 

співвідношенням готового продукту і затрат (праця, матеріали) на його виготовлення. 

Чим менше витрати на випущену продукцію, тим ефективніше виробництво. 

Показником ефективності є собівартість.  

В дореволюційній Україні налічувалося понад 300 тис. переважно дрібних 

підприємств харчовий промисловості, на яких переважала ручна праця. Великі 

підприємства (типу фабрик) були у винокурній, цукровій, кондитерській, тютюновій та 

деяких ін. галузях. Ряду виробництв (вітамінів, маргарину, харчових концентратів) не 

існувало зовсім, а чайна і консервна промисловості мали слабкий розвиток. Харчова 

промисловість була розміщена нерівномірно. Майже всі підприємства цукрової та 

спиртової промисловості знаходилися вУкраїні.  

За роки довоєнних п'ятирічок (1929 – І половина 1941) багато підприємств 

харчової промисловості були реконструйовані і оснащені високопродуктивною 

технікою, побудовані нові заводи. У роки Великої Вітчизняної Війни 1941 – 45 рр. 

німецько-фашистські загарбники завдали величезної шкоди підприємствам харчової 

промисловості в окупованих районах. В 1945 р. обсяг виробництва скоротився в 1,9 

рази, в порівнянні з 1940 р., а по ряду видів продукції (м'ясу, цукру-піску) упав нижче 

рівня 1913 р. У післявоєнні роки відновлені і технічно переозброєні зруйновані 

підприємства, побудовані нові. В 1973 р. харчова промисловість мала більше 11 тис. 

підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, із загальною чисельністю 

працюючих (включаючи новобудови, радгоспи, заводи і заготівельні організації, наукові 

установи та апарат управління промисловістю) до 3 млн. чол. промислово-виробничого 

персоналу. Створені сотні виробничих і аграрно-промислових об'єднань. На 1 липня 

1973 р. галузь налічувала 2407 заводів, 12634 цехи і ділянки комплексно-механізованих і 

автоматизованих. Широко застосовуються потокові лінії по виробництву вершкового 

масла, автоматичні шнекові преси для віджиму рослинної олії з насіння, екстракційні 

установки безперервної дії для виробництва рослинної олії, автоматичної лінії для миття 

пляшок, розливу молочної продукції і закупорювання, для розливу лікеро-горілчаних 

виробів і пива та інше новітнє обладнання . Продуктивність праці в період за 1941 – 73 

рр. виросла більш, ніж в 3 рази, а валова продукція – майже в 5 разів. Питома вага в 

загальному обсязі промислової продукції СРСР становила 20 % (1973 р.). Досягнуті 

успіхи в розвитку і зміцненні сировинної бази харчової промисловості, поліпшилося 

географічне розміщення підприємств.  

У роки радянської влади в колишньому СРСР склалася єдина система поділу на 

виробничі території. Україна була «Житницею СРСР», зручне географічне положення, 

велика кількість родючих грунтів, достатня кількість вологи (ріки Дніпро, Дністер, Буг, 

Донець). Історично склалося, що на території нинішньої України споконвіку жили люди 

(козаки), основним заняттям яких було: ведення воєн, що мало на увазі собою 

формування невеликих сіл міст, в свою чергу, населення яких потребувало провіант. 

Саме історичний аспект вплинув на створення на території України потужного 

агропромислового комплексу [1].  

Як нам відомо, в Україні, зокрема в Одеському регіоні розташовано багато 

підприємств важкої промисловості, на яких працюють мільйони людей, тому з'явилася 

необхідність у збільшенні кількості підприємств харчового комплексу, таких як пекарні, 

молокозаводи, пив заводи, м'ясокомбінати, і т.д. Але працювати на привізній сировині 

було не вигідно, і тому одночасно з промисловістю розвивалася як харчова 
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промисловість, так і сільське господарство. 

Агропромислова інтеграція – необхідна умова адаптації АПК до ринку, її поява 

викликана потребами розвитку і самого промислового виробництва 

сільськогосподарської продукції. На її основі вдається більш ефективно вирішувати 

наступні завдання: домагатися безперервності поставок сировини; впроваджувати 

новітні технологічні розробки; раціонально використовувати відходи виробництва; 

ефективно вирішувати екологічні проблеми – усувати забруднення повітря, грунту та 

води; здійснювати заходи з охорони земель сільськогосподарського призначення та 

навколишнього середовища; ефективніше використовувати трудові ресурси в 

сільському господарстві та промисловості; перерозподіляти трудові ресурси і засоби 

виробництва з переробної промисловості в сільське господарство і назад. Зворотний 

процес життєво необхідний не тільки у зв'язку з сезонністю сільськогосподарського 

виробництва, а й тому, що дозволяє якісно поліпшити взаємодію виробників і 

споживачів сільськогосподарської техніки і обладнання з метою максимального 

задоволення запитів виробників якісної і високопродуктивної техніки та обладнанні 

[12].  

При інтеграції об'єднуються частково або повністю фінансові, матеріально-

технічні, трудові та інші ресурси, формуються загальні організаційні, економічні та 

соціальні структури.  

Аналіз відповідних літературних джерел [2, 3, 4] дозволяє зробити висновок про 

те, що виділяються, як правило, два основних напрямки розвитку інтеграції: 

горизонтальна інтеграція, що складається з самостійних підприємств, що 

спеціалізуються на випуску певного виду продукції або на певному виді діяльності для 

підвищення ефективного використання ресурсів; вертикальна інтеграція, яка полягає в 

кооперуванні на договірній основі або з утворенням юридичної особи підприємств і 

виробництв різних галузей АПК, що спеціалізуються на виробництві одного або 

декількох видів продукції в рамках єдиного технологічного ланцюга [10].  

Інтегровані агропромислові структури – це підприємницькі структури різних 

організаційно-правових форм, які об'єдналися з метою оптимізації процесів 

виробництва, забезпечення єдності та безперервності відтворювального процесу та 

більш ефективного використання виробничої інфраструктури.  

Теоретичний аналіз різних характеристик і класифікацій інтеграції в аграрній 

сфері дозволив обґрунтувати детальну схему класифікації, що включає в себе 11 

напрямів (рис. 1). 

Зазначені конкретні напрями економічної інтеграції в продовольчій сфері 

економіки України можуть поглиблювати розвиток на базі подальшого розвитку 

загальних політико-економічних форм інтеграції.  

Порівняльні характеристики типів об'єднавчих процесів в АПК представлені в 

табл. 1.  

Таким чином, чітко актуалізуються принципові особливості різних типів 

об'єднаних процесів, при цьому інтегровані структури є повноцінними 

конкурентоспроможними структурами, функціонуючими в ринкових умовах. 

З нашої точки зору, слід виділити наступні форми агропромислової інтеграції:  

1. Інтеграційні об'єднання без утворення юридичної особи, в яких фірми-

інтегратори здійснюють зв'язки з іншими учасниками об'єднання на основі контрактної 

системи.  
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         Рис. 1. Основні напрямки економічної інтеграції в харчовій галузі 

2. Агропромислові формування у формі корпорацій, кооперативів, в яких 

об'єднують капітал і працю юридичні та фізичні особи.  

3. Агрохолдинги – агропромислові формування, до складу яких входить декілька 

юридичних осіб, де підприємство-інтегратор є власником всього або частини статутного 

капіталу інших підприємств.  

4. Фінансово-промислові групи, які становлять інтеграцію виробництва і збуту з 

фінансовим капіталом.  

5. Підприємства, в яких представлений весь технологічний цикл від виробництва 

сільгосппродукції до її переробки та реалізації споживачеві.  

По складу учасників, формам власності і господарювання, глибині їх 

організаційних та економічних відносин між собою і інтегратором (інвестором) у 

процесі виробничої діяльності, а також ступеню господарської та юридичної 

самостійності суб'єктів, рівню усуспільнення власності інтегровані формування 

характеризуються великим різноманіттям.  
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Співпраця у сфері раціонального використання ресурсів сільського 
господарства та охорони навколишнього середовища 

 

Співпраця у сфері регулювання міграції та ринку праці в сільському 
господарстві 

 

Узгодження політики у сфері підготовки та перепідготовки кадрів для 
сільського господарства 

 

Формування узгодженої зовнішньоекономічної політики в аграрній сфері 
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Таблиця 1  

Порівняльні характеристики типів об'єднаних процесів в АПК 
Напрямок порівняння Інтеграція Кооперація 

Суб'єкт об'єднання Великі та середні 

агропромислові структури 

Малі підприємницькі 

структури в сфері АПК 

Розв'язувана проблема в 

результаті об'єднання 

Зниження витрат 

виробництва, підвищення 

ефективності функціонування 

кожної зі структур окремо і в цілому 

Легший доступ до 

пільгових державних кредитах 

Результат Повне або часткове 

злиття кількох бізнес-структур 

Створення кооперативу 

Стиль управління бізнес- 

структурою 

Централізований Демократичний 

Ставлення з боку 

Держави 

Державне регулювання з 

використанням як прямих, так і 

непрямих методів 

Державна підтримка 

 

В даний час існують, принаймні, три основних типи юридичного оформлення 

існуючих груп: керуюча компанія як центральна структура холдингу, заснована 

номінальними власниками материнської холдингової компанії (або активів групи, 

оформлених реальними власниками на різні офшорні компанії), отримала довіреності 

на управління активами. Такий холдинг, фактично функціонує як єдина структура з 

реальними управлінськими повноваженнями, але в якій ні контролюючий акціонер 

центральної компанії холдингу, ні сама центральна компанія не є власниками дочірніх 

підприємств, так як вони виведені в інші – юридично не пов'язані з холдингом 

структури; група, яка передбачає різні рівні залученості учасників.  

Агропромислову інтеграцію, на нашу думку, слід розглядати як соціально-

економічний процес об'єднання сільськогосподарських, промислових, торгово-

збутових, дослідних, інформаційно-консультаційних та інших організацій, що 

безпосередньо беруть участь у дослідницьких процесах у виробництві, первинній та 

глибокій переробці, транспортуванні та реалізації харчової продукції і сировини, з 

метою формування на споживчому ринку високоефективного і 

конкурентоспроможного продукту. При цьому дуже важливо, щоб даний процес 

проходив під єдиним керівництвом від самого початку і до кінця. Цим досягається 

наступність і відповідальність за кінцеві результати виробничої та економічної 

діяльності. Схематично управління процесом інтеграції товаровиробників харчових 

продуктів представлено на рис. 2. 

З метою раціонального і ефективного розвитку вертикально інтегрованих 

структур у харчовій галузі, а також формування взаємовигідних організаційно-

економічних відносин в інтегрованих структурах доцільно виділити принципи і 

фактори інтеграції харчових організацій. Реалізація поєднання даних принципів і 

факторів сприяє підвищенню ефективності управління в сучасних агрохолдингах, що 

мають функціональні особливості, які слід враховувати при вирішенні економічних, 

фінансових, управлінських і правових проблем: максимізації прибутку при збереженні 

еквівалентності відносин учасників інтегрованої структури; високого рівня організації 

менеджменту   з  урахуванням   територіальної   віддаленості   аграрного   виробництва; 
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Рис. 2. Схема управління процесом агропромислової інтеграції 

постановки реальних цілей у стратегічному плануванні із збереженням ділових зв'язків 

з органами влади та контрагентами; сприйняття кожним власником вертикально 

інтегрованої структури сільськогосподарського виробництва як соціально-

економічного комплексу, в якому реалізуються цілі та завдання в області економіко-

Маркетингове дослідження споживчого і сировинного 

ринків 

Виявлення незадоволених потреб 

Розробка проекту 

Бізнес-інкубатор: підбір і 
підготовка кадрів 

Пошук і аналіз виробничо-сировинної бази 
та каналів збуту прогнозованих обсягів 

виробленої продукції 

Складання бізнес-плану проекту 

Фінансування початкових етапів проекту 

 
Єдиний центр 

управління виробничо-
технологічними та 
маркетинговими 

процесами реалізації 
проекту 

Реалізація проекту 

Комплекс заходів маркетингу: просування 
продуктів на ринок 

Організація логістичних ланцюжків 
поширення сільгосппродукції 

Виробництво сільгосппродукції 

Упаковка і доставка споживачеві 

Формування критеріїв оцінки та аналіз результатів 
реалізації проекту 
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правових і соціальних інтересів не тільки менеджменту, але і трудового колективу 

(табл. 2).  

Таблиця 2 

Взаємозв'язок принципів і факторів вертикальної інтеграції в продовольчій сфері 
Принципи інтеграції Фактори інтеграції 

тип взаємозв'язків задачі інтеграції механізм реалізації 

Гарантія організації 

- інтегратора постійного 

ведення агробізнесу 

Захисні Захист інтересів 

господарюючих суб'єктів 

Укладання договорів 

оренди землі з її 

власниками на 

довгостроковій основі зі 

значними штрафними 

санкціями у разі відмови 

від використання землі 

Взаємна територіальна 

досяжність бізнес-одиниць 

агрохолдингу 

Координаційні Управління виробничо- 

економічним розвитком 

Єдиний об'єкт власності 

Надання гарантій 

працівникам 

Захисні Забезпечення гарантій 

працевлаштування 

працівникам 

Забезпечення 

мінімального розміру 

заробітної плати на термін 

до одного року 

 
Таким чином, дотримання принципів і облік чинників інтеграції харчових 

організацій, відповідних цілям формування та стабільного розвитку інтегрованих 
структур, є раціональним способом реалізації ефективного функціонування 
вертикально інтегрованих структур в агропромисловому комплексі, який вирішує 
проблему збереження і розвитку інфраструктури харчового виробництва.  

Всі фактори знаходяться в тісній залежності і впливають на ефективність 
вертикальної інтеграції через підвищення конкурентоспроможності агрохолдингу на 
основі диверсифікації виробництва і соціального розвитку колективу. В даний час 
недооцінка ролі механізму підвищення ефективності вертикально інтегрованих 
структур продовжує бути однією з великих прогалин економічної складової управління 
харчовим виробництвом, яка може привести до відсутності інноваційного розвитку 
харчової промисловості [6].  

В результаті дослідження було виявлено ряд факторів, які негативно відбиваються 
на розвитку харчової сфери, в тому числі на розвитку вертикальної інтеграції в даній 
галузі в Одеській області. Переважаючими слабкими сторонами виробництва та 
реалізації харчової продукції в Одеській області є якість менеджменту, маркетингові 
позиції, а також відсутність оцінки трансакційних витрат на тлі високого рівня ризиків. 
Основна загроза – високий рівень виходу компаній-конкурентів на регіональний ринок 
харчової продукції з відомими брендами. 

В даний час є лише окремі елементи механізму управління вертикально-
інтегрованою структурою на основі системи оцінки трансакційних витрат та усунення 
протиріч між господарюючими суб'єктами при здійсненні бізнес-процесів на території 
сільських поселень в межах муніципальних районів Одеської області.  

Так, в продовольчій сфері області, в основному, реалізуються тільки дві 
конкурентні стратегії, а саме – стратегія низьких витрат (лідерство в області витрат), 
метою якої є прагнення до отримання конкурентних переваг за рахунок ефекту 
масштабу і в кінцевому підсумку домінування на ринку; а також стратегія 
диференціації (стратегія відзнаки), метою якої є отримання переваг за допомогою 
виробництва і реалізації молока і молочних продуктів з більш високими нормами 
прибутку. При цьому агрохолдинги, які використовують обидві стратегії, виявляються 
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більш конкурентоспроможними на ринку молока, на відміну від конкурентів, які 
використовують тільки одну стратегію.  

Для об'єднання переваг обох стратегій пропонується взяти за основу концепцію 

процесно-орієнтованого аналізу рентабельності, запропоновану Маршалом Мейером. 

Концепція визначає ефективність інтегрованої структури через її діяльність і бізнес-

процеси, а також оцінює ефективність на підставі величини доходів, що генеруються 

цими бізнес-процесами, і витрат, необхідних для їх здійснення [3, 5].  

Це дозволяє в кінцевому підсумку визначити рентабельність кожного покупця, 

фокусуючись на клієнті як на точці перетину витрат і доходів. Управління на основі 

виділення бізнес-процесів (виробництва і переробки сільгосппродукції, планування 

діяльності, впровадження нових харчових технологій) є альтернативним підходом до 

розуміння структурної одиниці організації і передбачає обов'язкове позначення 

внутрішніх і зовнішніх споживачів.  

Агрохолдинг, будучи інтегрованою структурою, використовує переваги і ефект 

інтеграції – вплив на продуктивність, у зв'язку з ефектом масштабу, вплив на позиції на 

ринках, у зв'язку із збільшенням ринкових ніш і більш вигідними умовами закупівель і 

продажів.  

На основі міжгосподарської виробничої та управлінської спеціалізації холдинг 

може бути представлений як механізм, що забезпечує логістику процесу вибудовування 

взаємин технологій, господарств, об'єднуючий послідовні і довільні етапи переробки 

сировини. Але при цьому процесне управління не обмежується сферою виробництва і 

переробки, включає кредитну, збутову, постачальницьку кооперацію. Модель 

структурування бізнес-процесів, проектів, технологічних рішень в рамках групи 

організацій є моделлю управління, що формується і активно розповсюджується.  

Висновки. В результаті дослідження виділено основні напрями економічної 

інтеграції в аграрній сфері, порівняльні характеристики типів об’єднавчих процесів в 

АПК та можливі форми агропромислової інтеграції. Зазначені конкретні напрями 

економічної інтеграції в продовольчій сфері економіки України можуть поглиблювати 

розвиток на базі подальшого розвитку загальних політико-економічних форм інтеграції. 

Сформовано схему управління процесом агропромислової інтеграції. 

Агропромислову інтеграцію слід розглядати як соціально-економічний процес 

об'єднання сільськогосподарських, промислових, торгово-збутових, дослідних, 

інформаційно-консультаційних та інших організацій, що безпосередньо беруть участь у 

дослідницьких процесах у виробництві, первинній та глибокій переробці, 

транспортуванні та реалізації харчової продукції і сировини. При цьому дуже важливо, 

щоб даний процес проходив під єдиним керівництвом від самого початку і до кінця. 

Цим досягається наступність і відповідальність за кінцеві результати виробничої та 

економічної діяльності.  

Показано взаємозв’язок принципів і факторів вертикальної інтеграції в 

продовольчій сфері. Реалізація поєднання даних принципів і факторів сприяє 

підвищенню ефективності управління, що слід враховувати при вирішенні 

економічних, фінансових, управлінських і правових проблем.  

Розглянуто причини, що негативно впливають на розвиток харчової сфери 

Одеського регіону.  Виявлено ряд факторів, які негативно впливають на розвиток 

харчової сфери, в тому числі на розвиток вертикальної інтеграції в даній галузі в 

Одеській області. Слабкими сторонами виробництва та реалізації харчової продукції в 

Одеській області є якість менеджменту, маркетингові позиції, а також відсутність 

оцінки трансакційних витрат на тлі високого рівня ризиків. Основна загроза – високий 

рівень виходу компаній-конкурентів на регіональний ринок харчової продукції з 

відомими брендами. В даний час є лише окремі елементи механізму управління 
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вертикально-інтегрованою структурою на основі системи оцінки трансакційних витрат 

та усунення протиріч між господарюючими суб'єктами при здійсненні бізнес-процесів 

на території сільських поселень в межах муніципальних районів Одеської області. 

Агрохолдинг, будучи інтегрованою структурою, використовує переваги і ефект 

інтеграції. Враховуючи те, що на основі міжгосподарської виробничої та управлінської 

спеціалізації холдинг може бути представлений як механізм, що забезпечує логістику 

процесу вибудовування взаємин технологій, господарств, об'єднуючий послідовні і 

довільні етапи переробки, подальші дослідження передбачають формування 

організаційно-економічного механізму функціонування агрохолдингу. 
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В статті систематизовано підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Авторами 

узагальнені теоретичні підходи до визначення поняття «ефективність» в значенні результативності та з 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОД 

 
В статье систематизированы подходы к оценке эффективности деятельности предприятия. 

Авторами обобщены теоретические подходы к определению понятия «эффективность» в значении 

результативности и с позиции достижения цели. На основе структурированной системы показателей 

эффективности предприятия предложено практический метод оценки его деятельности - «многоугольник 

эффективности предприятия», определены его преимущества по сравнению с другими. 

Ключевые слова: эффективность, прибыльность, результативность, многоугольник, 

интегральный показатель. 

 

Kolodyanova A., Sukhareva K. 

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF AN ENTERPRISE ACTIVITY: 

THEORETICAL METHODOLOGICAL APPROACH 

 
The approaches to the evaluation of the efficiency of an enterprise activity have been systematized in the 

article. The authors have generalized the theoretical approaches to the definition of the notion “efficiency” in the 

meaning “obtaining results” from the point of attaining the definite aim. On the basis of the structural system of 

indices of the efficiency of an enterprise it has been offered a practical approach to the evaluation of its activity – 

“a polygon of enterprise efficiency”, its advantages being determined. 

Key words: efficiency, profitability, obtaining results, polygon, integral index. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку економіки 

України, що характеризується загостренням конкуренції, зняттям обмежень в 

зовнішній торгівлі товарами та послугами, зниженням рівня бар’єрів на традиційно 

закритих для імпортерів ринках, актуалізуються питання забезпечення ефективної 

діяльності підприємства. Крім того, питання забезпечення ефективності все більш 

гостро постають в умовах нестабільності, невизначеності, нестійкості та 

непередбачуваності зовнішнього середовища, які змушують менеджмент підприємств 

адаптуватися до нього, базуючись на законах розвитку та пошуку шляхів виживання в 

кризових умовах. 

Важливу роль в дослідженні ефективності займає аналіз прибутку, оскільки за 

ним оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності компанії та її 

ефективність. Прибутковість підприємства є одним з найголовніших показників, що 

відображають його фінансовий стан та визначають мету діяльності. Важливо 

враховувати, що забезпечення отримання прибутків та їх максимізація є можливою 

виключно за рахунок наявності обґрунтованої стратегії забезпечення прибутковості, 

розробленої з використанням сучасного інструментарію менеджменту, вмінням бачити 

довгострокову перспективу. 

Аналіз останніх досліджень у яких започатковано вирішення проблеми. 
Питання прибутковості як показника ефективності діяльності підприємства висвітлені 

у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників. Так, Бланк І.А. досліджував 

проблеми теоретичного та практичного аналізу прибутку підприємства, систематизував 

показники рентабельності; Хрущ Н., Приступа Л. узагальнили існуючі методичні 

рекомендації щодо оцінювання рівня прибутковості капіталу підприємства; 

Хмелевський О. довів необхідність оцінки прибутковості підприємства з кількісної та 

якісної точок зору.  

Проблемам оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства 

присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Серед них 

найцікавішими є роботи Г.О. Дудукало [1], Е. Ищенко [2], Саленко О.В. [3], 

О.Є. Кузьмін, І.Б. Олексів [4-6], Савенко Н.В. [7]. Ґрунтовними є також результати 
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Говорушко Т.А., Климаш Н.І. [8], які довели необхідність оцінки ефективності 

діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу. 

Більшість досліджень аналізують ефективність підприємства комплексно з 

використанням різних функціонально-сутнісних підходів. Проте, додаткового 

дослідження вимагає вивчення специфіки менеджменту ефективності в сучасних 

умовах господарювання на основні застосування графо-розрахункових методів. 

Цілі статті. Виходячи з наведеного вище аналізу, метою дослідження є 

систематизація підходів оцінки ефективності діяльності підприємств різних сфер. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Реалізація завдань оцінки та управління 

ефективністю діяльності передбачає чітке розуміння того, що являє собою 

«ефективність» як економічна категорія й окремо як об’єкт управління.  

Проаналізуємо основні підходи до визначення поняття «ефективність», 

згрупувавши їх відповідно до співвідношення з поняттями «результативність та 

досягнення мети, які є досить схожими за змістом (табл. 1). 

Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «ефективність» 
Автор Сутність поняття 

«ефективність» в значенні результативності 

Представники класичної 

політекономії В.Петті, Ф. Кене, 

Д. Рікардо 

відношення отриманого результату до певного виду витрат 

Неокласична школа В.Парето, 

Й.Шумпетр 

відношення витрат і результатів 

К.Макконелл та С.Брю характеризує зв’язок між кількістю одиниць обмежених ресурсів,  

які використовуються в процесі виробництва та отриманою в 

результаті кількістю певного потрібного продукту 

М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоурі  

характеризується співвідношенням між обсягом виробництва 

продукції і необхідними для її виготовлення ресурсами, тобто 

визначається як внутрішній пара - метр функціонування 

підприємства ,  віддзеркалюючи ефективність використання 

ресурсів  

Х. Лібенштайн X- ефективність в економіці – функціонування підприємства 

вважають Х - ефективним, якщо воно виробляє (реалізує) за 

наявних ресурсів і найкращою з доступних технологій максимально 

можливий об’єм продукції  

Т.С. Хачатуров відношення економічного або соціального ефекту до потрібних для 

його досягнення витрат  

міжнародний стандарт 

управління І SO: 9000:2000 

співвідношення між досягнутим результатом і використаними 

ресурсами 

«ефективність»  з позиції досягнення мети 

П.Друкер результативність є наслідком певних процесів ,  виконання функцій 

, завдань, досягнення цілей , а ефективність  –  наслідком 

правильності таких дій 

Е. Долан  вибір вірних цілей ,  на яких фокусується вся енергія підприємства 

Ю.П. Сурмін показник успішності функціонування системи для досягнення 

встановлених цілей   

 

Аналізуючи підходи до визначення сутності поняття «ефективність», можна 

зазначити її комплексний характер. При цьому практично всі автори погоджуються з 

ідеєю, що ефективність є співвідношенням між результатами діяльності підприємства 

та його витратами. Складність природи поняття «ефективність» вимагає застосування 

сукупності індикаторів, які системно оцінюють всі сфери діяльності підприємства 

(табл. 2). 
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Таблиця 2 

Система показників комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства 
Показники Індикатори 

економічної ефективності 

виробництва 

рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю 

витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, прибуток на 

одиницю загальних витрат, рентабельність виробництва 

ефективності використання 

праці 

трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, 

темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за 

рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності 

використання робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск 

продукції на 1 грн. фонду оплати праці 

ефективності використання 

основних виробничих фондів 

фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції, 

рентабельність основних фондів, фондовіддача активної частини 

основних фондів 

ефективності використання 

матеріальних ресурсів 

матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт 

використання найважливіших видів сировини і матеріалів, витрати 

палива і енергії на 1 грн. чистої продукції, економія матеріальних 

витрат, коефіцієнт вилучення корисних компонентів із сировини 

ефективності використання 

фінансових коштів 

коефіцієнт оборотності оборотних коштів, тривалість одного обороту 

нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення оборотних 

коштів, питомі капіталовкладення, капіталовкладення на одиницю 

введених потужностей, рентабельність інвестицій, строк окупності 

інвестицій 

якості продукції економічний ефект від поліпшення якості продукції, частка 

продукції, яка відповідає кращим світовим і вітчизняним зразкам 

фінансово-економічні  показники ліквідності, платоспроможності, прибутковості, 

рентабельності  

ефективності використання 

активів 

фондовіддача, оборотність всіх активів, оборотність матеріальних 

ресурсів 

 

Отже, вищенаведене доводить складність та комплексність проблеми визначення 

ефективності на підприємстві. Це доводить необхідність використання комплексного 

підходу до її вимірювання. Найбільш розповсюдженим на практиці є використання 

методу розрахунку інтегрального показника.  

 
де Аі – показники ефективності (наприклад, ефективності використання 

фінансових коштів, якості продукції, фінансово-економічні тощо); 

αі – вага показника в загальній структурі. 

Головна обмеженість даного метода, на нашу думку, полягає в неможливості 

обґрунтовано визначити вагу кожного окремого показника в структурі ефективності 

підприємства. Оскільки дійсно ефективним може бути тільки те підприємство, яке є 

успішним в усіх сферах своєї діяльності: в фінансовій,виробничій, маркетинговій тощо. 

Саме тому, вважаємо, що більш доцільним для оцінки ефективності діяльності 

підприємства є використання методу побудови багатокутника ефективності.  

Відповідно до даного методу загальна ефективність підприємства розраховується 

як площа багатокутника, який утворюють 8 векторів-промінів (система показників 

комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства).  Площа багатокутника 

визначається за формулою:  

 
де Еі – розрахована відповідно до розробленої оцінної шкали (наприклад, 10 

балів) довжина вектору-променю; 
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α – кут між векторами в багатокутнику, оскільки векторів в моделі вісім, то кут 

буде рівний 45°. 

 
 Рис. 1 – Багатокутник ефективності підприємства 

 
Перевагою даного методу є рівноцінність кожної складової ефективності 

підприємства. Крім того, графічне зображення дозволяє керівництву компанії оцінити 
напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства. Відповідно до рис. 1 
найбільшої уваги з боку керівництва потребують питання оптимізації використання 
матеріальних ресурсів, фінансових коштів, активів та праці. 

Висновки. Методики оцінки ефективності діяльності підприємства досить 
багатогранні, але найчастіше спираються або лише на якісні (рейтингові), або кількісні 
(окремі показники різних сфер діяльності підприємства) показники, частково 
враховують, або не враховують в цілому пріоритетність тих або інших сфер діяльності 
компанії. Не зважаючи на це, більшість методик погоджуються, що ефективність 
діяльності підприємства є системним показником та враховує сукупність факторів, які 
охоплюють різні сфери його діяльності. Запропонована методика дозволяє визначити 
не тільки комплексно визначити загальний рівень ефективності діяльності 
підприємства, а й виявити найбільш пріоритетні напрямки розвитку компанії 
використовуючи її наявний нереалізований в достатній мірі потенціал у різних сферах.  
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У статті розглянуті наукові підходи до групування чинників формування  та використання 

інтелектуального капіталу підприємства. Запропонована авторська класифікація факторів управління 

інтелектуальним капіталом, яка передбачає їх розмежування за різними економічними рівнями.  

Ключові слова: інтелектуальний капітал, інноваційна діяльність, мікросередовище, 
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In the article scientific approaches to the grouping of the factors of formation and use of intellectual 
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capital which provides for their delimitation by different economic levels.  
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛУ КАК ФАКТОРА ИННОВАЦИОНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрены научные подходы к группировке факторов формирования и использования 

интеллектуального капитала предприятия. Предложена авторская классификация факторов управления 

интеллектуальным капиталом, которая предусматривает их разграничения по разным экономическим 

уровням.  

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновационная деятельность, микросреда, 

макросреда, предприятие. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді ї її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Світовий досвід функціонування та  

розвитку економічних систем свідчить, що найбільших комерційних успіхів досягають 

підприємства, які функціонують на засадах інноваційної діяльності. Успіх 

підприємства на ринку, досягнення високих темпів розвитку та підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції значною мірою зумовлюється інтенсифікацією 

інноваційною діяльністю підприємств. 

Інноваційна діяльність є запорукою розвитку підприємства будь-якої галузі 

економіки. Забезпечення процесу формування інтелектуального капіталу є основою 

інноваційної діяльності, а результатом його ефективного використання – 

комерціалізація з метою отримання прибутку. Лідируюче значення інтелектуального 

капіталу як чинника інноваційного розвитку, розширення масштабів його використання 
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робить його одним із пріоритетних об’єктів управління. Тому проблеми управління 

інтелектуальним капіталом стають все більш актуальними для суб’єктів усіх видів 

економічної діяльності, адже саме накопичення інтелектуального капіталу обумовлює 

їх конкурентні позиції та переваги. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Розв’язанню проблеми управління інтелектуальним капіталом присвячені роботи 

зарубіжних і вітчизняних науковців: М. Армстронга,  Е. Брукінг, О. Бутнік-Сіверського, 

В. Геєця, Л. Едвінсона, О. Кендюхова, А. Козирєва, Б. Леонтьєва, М. Мелоуна, Л. 

Прусака, Й. Рууса, С. Пайка, Л. Фернстрема, К. Свейбі,  Т. Стюарта, К. Тейлор, А. 

Чухна та ін. Незважаючи на широкий спектр досліджуваних напрямів та зазначаючи 

безсумнівну цінність і значущість одержаних результатів, слід зазначити, що у 

проведених наукових дослідженнях не існує однозначності щодо визначення факторів 

формування та розвитку інтелектуального капіталу підприємства в сучасних умовах 

господарювання. 

Цілі статті. Метою дослідження є вдосконалення теоретичних положень щодо 

класифікації чинників управління інтелектуальним капіталом підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Фактори формування та розвитку інтелектуального 

капіталу є дискусійним об’єктом багатьох наукових досліджень. На сьогодні 

сформована їх розгалужена система за різними класифікаційними ознаками.  

Проведений критичний аналіз наукового доробку провідних учених дозволив нам 

виокремити три основних підходи до обґрунтування чинників впливу на управління 

інтелектуальним капіталом підприємств (табл. 1).  

 Таблиця 1  

Наукові погляди щодо факторів формування та розвитку інтелектуального капіталу  
Автор Характеристика факторів 

1 2 

Перша група 

О. Кендюхов [5],  

І. Бриль [2, с.8-9] 

Фактори макросередовища поділяються на чинники прямого та непрямого впливу. 

До факторів прямого впливу відносить закони та інші нормативно-правові акти, 

споживачі, постачальники, конкуренти. Чинники непрямого впливу: економічні 

політичні, демографічні, науково-технічні, соціокультурні, міжнародні. 

До внутрішніх чинників відносить основні  види  діяльності підприємства,  цілі,  

стратегію  управління,  персонал,  техніку  та  технологію, організаційну  

структуру  управління, методи  управління 

О. Кузьмін, Є. 

Ліпич [7, c.143] 

Зовнішні фактори прямого впливу: закони та інші нормативно-правові акти, 

споживачі, постачальники, конкуренти, інфраструктура та органи державної влади 

та місцевого самоврядування, профспілки та організації. Зовнішні чинники 

непрямого впливу: економічні політичні, демографічні, науково-технічні, 

соціокультурні, міжнародні.   

Внутрішні чинники: мета, завдання, структура, технологія, працівники та ресурси 

підприємства.   

А. Василик [3, с. 

39] 

Зовнішні чинники - це фактори  прямого та опосередкованого впливу. До перших 

належать взаємовідносини з партнерами, рівень конкуренції в галузі, наявність та 

якість комунікацій, зовнішній імідж підприємства, наявність зв’язків з різними 

інноваційними структурами. До других належать соціально-економічні, 

демографічні, організаційно-правові.  

До внутрішніх чинників відносить організаційні, маркетингові, кадрові, 

інформаційні, фінансово-економічні, виробничі, ділова активність, корпоративна 

культура, соціальне партнерство 

М. Багдасаров  

[1, с. 12-13] 

Зовнішні умови: рівень розвитку інформаційного середовища, наявність сучасної 

ринкової інфраструктури, характер державної економічної політики, стан 

інституційної, правової, інноваційної середовища, науково-технічні, геоекономічні 

та інші умови руху капіталу. 
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продовження таблиці1  
1 2 

 Мікроекономічні: робоча сила; нематеріальні активи (інтелектуальні здібності, 

інтелектуальний потенціал, інформаційний ресурс, інтелектуальна власність), 

фінансово-інноваційний капітал; високі технології.  

О. Колпакова [6, c. 

14-16] 

Зовнішні умови: рівень розвитку інформаційного середовища, наявність сучасної 

ринкової інфраструктури, характер державної економічної політики, стан 

інституційного, правового, інноваційного середовища, науково-технічні, 

геоекономічні та інші умови руху капіталу, рівень розвитку економічної та 

правового середовища держави; зрілість соціальних, суспільно-економічних 

інститутів; норми (звички, звичаї тощо) і рамки, задані законами та очікуваннями 

людей та ін. 

Внутрішні фактори: витрати на попередження та профілактику 

профзахворювань, чисельність персоналу, що має вищу освіту, вчені ступені та 

звання, частка раціоналізаторів, витрати на підвищення компетентності 

персоналу, система організації винахідницької роботи, доброчинність, іменні 

стипендії для студентів профільних вузів, програми підтримки робітників, що 

вийшли на пенсію, корпоративна культура. 

Друга група 

А. Жернова [4 ] Рівень освіти, нематеріальні активи, фінансовий капітал та досягнення 

інноватора, його творча активність; нові технології. 

О. Лукічева [8, с. 

50–57] 

Сфера діяльності, організаційно-правова форма та стратегія підприємства;   

політично-правове та соціальне середовище; місткість ринків, взаємини з 

партнерами та імідж підприємства; наявність, інтенсивність та ефективність 

комунікаційних зв’язків із зовнішніми організаціями; фінансово-економічні 

фактори та ділова активність підприємства; організаційно-методичне 

забезпечення управління;  рівень наукомісткості продукції, її складність і 

патентна чистота;  наявність спеціалізованого програмного  забезпечення, 

ступінь розвитку внутрішньої системи комунікацій; інтелектуальний потенціал 

працівників, їхня психологічна сумісність, рівень конфліктності; виробничо-

економічні фактори 

Третя група 

О. Чала [9, с.275]. Зовнішні неконтрольовані чинники опосередкованого впливу включають 

міжнародні (стан розвитку країн-партнерів, стан світової економіки, перспективи 

інтеграції країни, вплив міжнародних корпорацій) та національні (інформаційно-

технологічні, політичні, макроекономічні, соціальні, культурні).  

Зовнішні контрольовані чинники: чинники, що впливають на людський капітал 

(рівень зайнятості, освіти, співвідношення між працездатними та пенсіонерами), 

ті, що впливають на організаційний капітал (зміни у законодавстві, нормативно-

правові акти та ін.), ті, що впливають на клієнтський капітал (характеристики 

контрагентів та конкурентів, патентний захист інтелектуальної власності)  

Внутрішні фактори впливу на людський капітал складаються з характеристик 

персоналу (кваліфікація, компетенція, особисті якості, відповідність 

корпоративній кільтурі) та методів управління. Чинники впливу на 

організаційний капітал включають технологічний рівень, наявність 

інформаційного простору, особливості бізнес-процесів, наукового рівня 

виробництва та ін. Чинники впливу на клієнтський капітал є похідними від 

інтелектуальної власності у вигляді патентів, торгових марок.   

 
Отже, перша група науковців (О. Кендюхов, І. Бриль, О. Кузьмін та Є. Ліпич, А. 

Василик, М. Багдасаров та ін.) поділяє всі чинники на 2 рівня: зовнішні та внутрішні. 
При чому окремі науковці (О. Кендюхов, І. Бриль, О. Кузьмін та Є. Ліпич, А. Василик) 
додатково поділяють зовнішні чинники на фактори прямого та опосередкованого 
впливу, склад яких в основному є ідентичним. 

Друга група дослідників (О. Лукічева, А. Жернова) розглядає чинники, що за 
своїм характером є мікроекономічними.  

Третя група науковців пропонує більш ускладнену класифікацію чинників, що 
передбачає їх групування за впливом на окремі елементи інтелектуального капіталу у 
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відповідності з його загальноприйнятною структурою згідно ресурсного підходу.  
Дослідження класифікації факторів, що чинять вплив на формування, 

використання та розвиток інтелектуального капіталу підприємства, дозволили виявити 
багато суперечливих моментів: 

1) існуючі групування чинників характеризуються теоретичними узагальненнями, 
носять описовий характер та є мало придатними для практичного застосування на 
мікроекономічному рівні дослідження; 

2) при розгляді чинників впливу на  інтелектуальний капітал не завжди є повне 
врахування всіх впливаючих факторів;  

3) в окремих наукових працях, що носять комплексний характер, дослідження не 
доведені до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій; 

4) застосування у практичній діяльності запропонованих в окремих працях 
факторів є ускладненим  через неможливість їх виміру конкретними кількісними 
показниками, що не дає можливості виміру ступеня їх впливу за допомогою методів 
статистичного аналізу. 

Оскільки сучасне підприємство є відкритою соціально-економічною системою, 
то, на нашу думку, на всі напрями його функціонування здійснюють прямий чи 
опосередкований вплив безліч чинників. Тому розмір інтелектуального капіталу 
підприємства залежить не лише від виробничих потреб і потреб конкретних осіб 
окремої виробничо-господарської системи в певний момент часу (мікрорівень), але й 
чинників зовнішнього середовища. При чому ступінь впливу факторів  може бути 
різним залежно від того, яка частина середовища діагностується: макрорівень чи 
мезосередовище (регіональний та галузевий рівень). 

З врахуванням зазначеного поділу середовища господарювання підприємства з 
врахуванням структурних елементів інтелектуального капіталу (людський, 
організаційний (структурний) та ринковий), вважаємо доцільним використання 
вдосконаленої класифікації чинників формування, використання та розвитку 
інтелектуального капіталу підприємства. Дане групування факторів побудовано за 
трьома економічними рівнями та дозволяє комплексно оцінити їх вплив на різні 
складові інтелектуального капіталу підприємства, що є підґрунтям для моделювання 
управлінських рішень щодо подолання негативного впливу окремих факторів і 
посилення позитивної дії – для інших. 

До макрофакторів,  тобто чинників,  які  зумовлюють  формування, використання 
і розвиток інтелектуального капіталу на загальнодержавному рівні, наслідки якого 
прямо позначаються на розвитку інтелектуального капіталу підприємств, на нашу 
думку, належать такі, що наведені в табл. 2. Сформована система чинників містить як 
фактори, що впливають на формування та розвиток лише окремих складових 
інтелектуального капіталу, так і чинники, що здійснюють вплив одночасно на всі його 
складові.  

На мезорівні  – регіональному та галузевому зміст чинників різниться. Вважаємо, 
щ о на регіональному рівні зміст чинників є ідентичний факторам макросередовища.  

На галузевому рівні до впливових факторів слід віднести такі: 
1) розвиток окремих видів економічної діяльності – впливає на можливості інвестування в 

розвиток підприємства, в т.ч. інтелектуального капіталу; 
2) рівень конкуренції в галузі – визначає розмір та можливості розширення ринкової 

частки підприємства, впливає на розвиток ринкового капіталу;  
3) конкурентні переваги в галузі – зумовлюють розмір і можливості розширення ринкової 

частки підприємства; 
4) зв’язки з постачальниками – впливають на можливості вибору більш якісної сировини, 

скорочення часу та вартості доставки, що відображається на рівні розвитку ринкового 
капіталу; 
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Таблиця 2 

Макрофактори впливу на інтелектуальний капітал підприємства 
Група чинників Зміст чинників Прояв впливу на мікрорівні  Об’єкт впливу 

1 2 3 4 
Демографічні 
чинники 

Чисельність і склад населення, рівень 
народжуваності, смертності, статево-вікова 
структура, тривалість та якість життя населення 
тощо   

Негативна демографічна  ситуація  в  країні призводить до   
скорочення  чисельності  працездатного  населення  на  мікрорівні  
та зменшує можливості роботодавців у виборі  
висококваліфікованої  робочої  сили  і  необхідності зростання 
витрат на її професійне навчання 

Людський 
капітал 

Соціальні Рівень доходів і життя населення,  їх 
диференціація, рівень соціальної напруги в 
суспільстві тощо   

Незадоволеність  більшості  населення  рівнем  особистих  доходів 
призводить  до  неповного  відтворення  людського  капіталу  на 
підприємствах,  до еміграції працівників, до зменшення стимулів до 
творчої праці   

Людський 
капітал 

Державна  
політика 
 

1.1. Демографічна політика -  спрямована  на 
перевищення  народжуваності  над  смертністю  та  
продовження  тривалості  життя населення;  
1.2. Політика зайнятості –гарантія 
добровільності праці, вибору сфери діяльності, 
захисту від незаконного звільнення і т. д.  
1.3. Політика соціального захисту - включає в 
себе соціальний захист у разі непрацездатності; 
соціальний захист пенсіонерів; соціальний захист 
сім’ї, дітей та молоді; соціальний захист 
безробітних; допомогу в забезпеченні житлом; 
дослідження і розробки у сфері соціального 
захисту тощо; 
1.4. Інноваційна та науково-технічна  
політика – визначає умови для ефективного 
розвитку інноваційної та науково-технічної 
діяльності; 
1.5. Антимонопольна політика – визначає 
обмеження і попередження монополізму, 
недопущення несумлінної конкуренції; 
1.6. Екологічна політика – спрямована на 
поліпшення стану навколишнього середовища.  

1.1. Підвищення соціальних виплат (по народженні дітей, 
прожиткового мінімуму) призводить до покращення добробуту 
окремого працівника; 

1.2. Політика носить формальний характер і не сприяє 
розвитку людського капіталу; 

1.3. Вітчизняна політика призводить до необхідності 
збільшення витрат підприємств на соціальні заходи і водночас 
обмежує можливості населення для розвитку; 

1.4. Незадовільний рівень матеріального забезпечення 
закладів науки та оплати праці вчених, значне зменшення 
чисельності наукових працівників, низькі темпи створення 
інноваційної інфра-структури призводять до зменшення та старіння 
науково-технічних кадрів, скорочення інноваційної активності 
підприємств, розриву зв’язку науки та виробництва, що вимагає 
необхідності зростання витрат з боку підприємств на науково-
технічні роботи та інноваційну діяльність; 

1.5. Вплив на стан конкурентного середовища підприємств; 
1.6. Зростання екологічного навантаження в країні та 
обмеження фінансування з боку держави вимагає підвищення 
витрат на екологічну сферу на підприємствах.  

Людський 
капітал 
 
Людський 
капітал 
Людський 
капітал 
 
Організаційний 
(структурний)  
капітал 
 
 
 
 
 
 
Ринковий 
капітал 
Людський 
капітал 

Правова база 
 

Дієвість і якість соціально-трудового 
законодавства, досконалість правового 
регулювання науково-технічної діяльності, 
інформаційної сфери, інтелектуальної власності, 
трудових і господарських відносин тощо   

Визначає ефективність використання та захисту прав власності на 
окремі складові інтелектуального капіталу, розвиток соціально-
трудових  та господарських відносин, правові умови розвитку 
науково-технічної діяльності  

Інтелектуальний 
капітал 

Стан 
навколишнього 
середовища 

Ступінь забруднення  довкілля,  наявність  у країні  
заповідних  або  рекреаційних  зон  тощо   

Високий рівень забруднення навколишнього середовища 
призводить до  погіршення  здоров’я  і скорочення  тривалості  
життя  населення  (в т.  ч.  працездатного населення працездатного 
віку). 

Людський 
капітал 
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продовження таблиці 2 
1 2 3 4 

Система освіти та 

науки 

 

Доступність і якість освіти, рівень розвитку науки  Наявні обмеження доступності вищої освіти для малозабезпечених 

сімей за рахунок зростання платності послуг, неузгодженість вимог 

ринку  праці та змісту  професійної  освіти, що призводить до  

дефіциту  висококваліфікованих працівників і  працівників  

робочих  професій, проблем  працевлаштування молодих  

спеціалістів-управлінців. Всі ці фактори в сукупності вимагають 

збільшення витрат підприємств на професійне навчання 

Людський капітал 

Стан здоров’я Рівень  захворюваності  населення,  в  т.ч. 

смертельними  та  невиліковними  хворобами,  

рівень  нещасних  випадків  на підприємствах,  

наявність  епідеміологічної  ситуації  в  країні,  

рівень  смертності населення 

Такий  фактор  впливає  на  обмеженість  розвитку  спеціальної 

працездатності у найманих працівників і водночас на підвищення 

попиту на працю для роботи у шкідливих умовах   

Людський капітал 

Фінансові Державне фінансування науки, освіти, охорони 

здоров’я, охорони навколишнього середовища та 

праці, інновацій, розвиток інформаційної 

складової  тощо   

Відсутність суттєвої  фінансової  допомоги  з боку держави на  

підвищення  кваліфікації та   перекваліфікації  кадрів, скороченням 

держзамовлення на підготовку фахівців різних спеціальностей,   

охорону здоров’я та праці,  захист навколишнього середовища, 

фінансування інновацій та інформаційного середовища  вимагає 

значного зростання  відповідних  витрат  з боку підприємств   

Людський 

капітал, 

організаційний 

(структурний) 

капітал 

Міжнародні  Стан розвитку зарубіжних країн-основних 

партнерів країн, стан міжнародної економіки 

(криза, підйом і т.д.) 

Наявність зв’язків підприємства з різними міжнародними 

структурами 

Ринковий капітал  

Економічний 

стан країни 

 

Стан економіки, рівень розвитку економічних 

відносин тощо  . 

Управлінський вплив держави за всіма вище перерахованими 

напрямками,  тому впливає на всі процеси, пов’язані  з розвитком та 

підтримкою інтелектуального капіталу підприємств.   

Всі складові 

інтелектуального 

капіталу 

Джерело: складено авторами 
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5) споживачі – зв’язки з клієнтами обумовлюють можливості розширення 
ринкової частки підприємства; 

6) розвиток НТП  в галузі – характеризує розвиток НДДКР, наявність патентів і 
ліцензій, передової технології, визначає освітньо-кваліфікаційні вимоги до персоналу, 
обумовлює наявність зв’язків з різними інноваційними структурами. 

На мікроекономічному рівні склад впливаючих чинників на інтелектуальний 
капітал підприємства наведено у табл. 3.  

Талиця 3 
Мікрочинники впливу на формування і використання інтелектуального капіталу 

підприємств 
Група 

чинників 
Зміст чинників Прояв впливу Об’єкт 

впливу 
Базова 
стратегія 

підприємств
а 

Стратегічні цілі підприємства  Вплив є прямим, якщо стратегія 
підприємства пов’язана з розвитком  

інтелектуального капіталу підприємства, 
та оберненим – у зворотньому випадку 

Інтелектуал
ьний 
капітал 

Маркетинго
ві 
 

Рівень розвитку ринкових позицій 
підприємства, специфіка відносин із 

клієнтами та партнерами 

Ці чинники виступають своєрідним 
індикатором успішності співпраці 

підприємства із своїми замовниками та 
постачальниками. 

Інтелектуал
ьний 

капітал, в 
першу 
чергу 

ринковий 
капітал 

Виробничі Особливості бізнес-процесів, якість 
продукції, рівень оновлення 

устаткування, адаптивність процесів  
формування виробничого 
потенціалу та  ефективність 

виробництва 

Зумовлюють особливості формування та 
розвитку персоналу підприємства, 
структури управління, техніко-

технологічного рівня виробництва,  
якісні характеристики продукції 

Інтелектуал
ьний 
капітал 

Організаці
йні 

Рівень розвитку організаційної 
структури та структури управління, 

організаційна культура 

Через керуючу структуру здійснюється 
управлінський вплив на керовану 
систему інтелектуального капіталу. 
Організаційна культура визначає 

домінуючі цінності на підприємстві, 
зокрема для інтелектуальної діяльності 

Людський 
капітал 

Організацій
ний  

(структурн
ий) капітал 

Соціально-
трудові 

Наявність і професійно-
кваліфікаційні характеристики 

персоналу та його розвиток, творчі 
здібності працівників, рух персоналу 

та відданість співробітників 
підприємству, мотивація й оплата 
праці, якість умов праці тощо 

Впливають на персонал, задіяний в 
інтелектуальній діяльності, та на 

персонал, що бере участь в управлінні 
інтелектуальною діяльністю 

 

Людський 
капітал 

Інноваційни
й розвиток 
підприємств

а 

Розвиток і стимулювання 
інноваційної діяльності на 

підприємстві 

Характеризує особливості та 
ефективність інтелектуальної діяльності 

на підприємстві 

Інтелектуал
ьний 
капітал 

Фінансові Наявність і джерела фінансових 
ресурсів для фінансування заходів 
для формування, підтримки та 

розвитку інтелектуального капіталу 

Визначає напрямки та обсяги 
фінансування заходів щодо формування 
та розвитку інтелектуального капіталу за 
відповідними структурними елементами 

Інтелектуал
ьний 
капітал 

Інформаційн
і 

Рівень розвитку інформаційної 
системи 

Зумовлюють прогресивність і 
досконалість інформаційного 

забезпечення окремих підрозділів 
підприємства 

Інтелектуал
ьний 
капітал 

Рівень 
використанн

я 
нематеріаль
них активів 

Особливості формування та 
розвитку нематеріальних активів 

підприємства 

Визначає динаміку,  структуру та 
ефективність використання 
нематеріальних активів 

Організацій
ний 

(структурн
ий) капітал 

Розвиток 
соціальної 
інфраструкт

ури 

Розвиток підрозділів громадського 
харчування, закладів охорони 

здоров’я, комунально-побутового 
господарства, закладів побутового 
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До них відносяться: базова стратегія підприємства, маркетингові , виробничі, 

організаційні,  соціально-трудові, фінансові, інформаційні, інноваційний розвиток 

підприємства, рівень використання нематеріальних активів, розвиток соціальної 

інфраструктури тощо. 

Для кількісного визначення ступеня впливу на інтелектуальний капітал 

підприємства обираються найбільш впливові фактори, оцінені відповідними 

індивідуальними (частковими) показниками. В якості індивідуальних слід добирати 

такі показники, які відображатимуть характеристики чинників впливу на 

інтелектуальний капітал в натуральному і вартісному виразі, а також ефективність його 

використання.  

Висновки. Запропонована класифікація факторів управління інтелектуальним 

капіталом підприємства базується на їх розмежуванні за різними економічними 

рівнями, що дає змогу зрозуміти їх походження, силу впливу і ступінь втручання.  

Подальші дослідження можуть передбачати як варіацію зі складом 

найвпливовіших факторів різного рівня, так і їх адаптацію для конкретних підприємств 

різних видів економічної діяльності. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 

У публікації розглянуто вдосконалення теоретичних та методичних підходів до забезпечення 
ефективного фінансування підприємств космічної галузі України, визначено можливі джерела 
фінансування космічних проектів, проаналізовано передумови, наслідки та шляхи проведення 
реструктуризації  у космічній галузі України.  

Ключові слова: ефективне фінансування, космос, конкурентоздатність, інвестиції, 
реструктуризація космічної галузі, космічна корпорація. 

 

Bukhun Y. 
 

EFFECTIVE FINANCING OF THE SPACE COMPANIES IN UKRAINE 
 

The article discusses the improvement of theoretical and methodological approaches to effective 
financing of the space industry companies in Ukraine, possible sources of funding for space projects was 
identified also, was made the analysis of the prerequisites, consequences and ways of restructuring in the space 
industry of Ukraine. 

Keywords: effective financing, space, competitiveness, investments, restructuring of the space industry,  
space corporation. 

 
Бухун Ю.В. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ  
 

В публикации рассмотрено совершенствование теоретических и методических подходов к 
обеспечению эффективного финансирования предприятий космической отрасли Украины, определены 
возможные источники финансирования космических проектов, проведен анализ предпосылок, 
последствия и пути проведения реструктуризации в космической отрасли Украины.  

Ключевые слова: эффективное финансирование, космос, конкурентоспособность, инвестиции, 
реструктуризация космической отрасли, космическая корпорация.  

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. На сучасному світовому ринку конкуренція 
між державами відбувається на рівні інноваційного розвитку. Космічна сфера є 
ключовим ринком, де державна влада може створювати умови для інновацій, та 
втілювати їх у життя.  

З 1990-х років в Україні залишилася матеріальна база, що має повний науково-
технічний комплекс із створення засобів виведення (ракет-носіїв) та космічних 
апаратів. Проте низка чинників, а саме: порушення господарських зв’язків внаслідок 
приватизації, зупинка процесу введення нових технологій, відсутність оновлення 
матеріально-технічної бази, втрата висококваліфікованих кадрів, - призвели до того, що 
кожне друге підприємство космічної галузі – збиткове, матеріальна база – зношена та 
не відповідає сучасним потребам виробництва. Наприклад, знос матеріального 
забезпечення флагману української космічної галузі – ДП «Виробниче об’єднання 
«Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» складає 74,3%, ДП 
«Конструкторське бюро «Південне ім. М.К. Янгеля» - 62,2%.  
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Державне фінансування за останні три роки продемонструвало свою 
неспроможність розвивати галузь. Так, наприклад, у 2014 році обсяг державного 
фінансування за 7-ма космічними програмами Державного космічного агентства 
України склав 3,051 млрд. грн., з яких виконання боргових зобов’язань за кредитами 
склало 87,3% [1]. У 2013 році Державним бюджетом України було затверджено 
необхідне фінансування у розмірі 1,274 млрд. грн. Фактично профінансовано – 49%, з 
них виконання боргових зобов’язань за кредитами – 41% [2]. У 2016 році 55,9% коштів, 
передбачених для фінансування космічної галузі України – це забезпечення 
довгострокових кредитів, що були залучені під реалізацію міжнародних проектів під 
державні гарантії [3].  

За умов, коли держава не може фінансувати інноваційні проекти, та в умовах 
переходу економіки України до ринкових засад, підприємства космічної галузі України 
мають акумулювати кошти для самостійного забезпечення своєї потреби у інноваційній 
діяльності та реалізації її здобутків на практиці. У світовій практиці фінансування 
подібних проектів відбувається із джерел пайового та боргового характеру, які на 
сучасному етапі розвитку економіки України майже неможливо залучити до реального 
сектору економіки.  

За цих умов гостро постає питання розробки теоретичних та методологічних засад 
проведення реструктуризації підприємств космічної галузі.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Вивчення шляхів та наслідків комерціалізації підприємств космічної галузі України є 
вирішальним для проведення ефективної реструктуризації. Розробкою цієї проблеми 
займалися провідні вітчизняні: Джур О.Є., Г. Дягілєва, Г.О. Андрощук, Ю.С. 
Шемшученко, та іноземні вчені: Д. Пайсон, К. Крістенсен, П. Коллінз та інші. Проте у 
вітчизняній науковій літературі досі відсутня єдина думка стосовно питання 
реформування підприємств космічної галузі, а саме: необхідність та спосіб проведення 
приватизації, нова форма підприємств космічної галузі, частка держави у них.  

Цілі статті. Вдосконалення теоретичних та методичних підходів до забезпечення 
ефективного фінансування підприємств космічної галузі України з метою їх сталого 
розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Процеси роздержавлення, які у 1990-х роках 
торкнулися усіх галузей економіки України; відбулися за умов відсутності ефективного 
механізму оцінки державних ресурсів, що були витрачені на створення та реалізацію 
технологій, що застосовувалися на підприємствах. Це призвело до того, що, по-перше, 
вартість продажу підприємств не відповідала їх реальній вартості, по-друге, було 
порушено повний цикл виробництва продукції космічної сфери. Як наслідок, сьогодні 
майже відсутня взаємодія науки та промисловості. На підприємствах використовуються 
неефективні, не конкурентоздатні технології, продукція, яка випускається на таких 
підприємствах, є морально застарілою. 

В цих умовах вкрай важливим для галузі є проведення реструктуризації. 
Обираючи рішення відносно майбутнього космічної галузі, потрібно розуміти, що 
реформи мають провадитися виключно за умов, що Україна має пройти свій шлях 
перетворень, виходячи із геополітичного становища та ґрунтуючись на засадах 
історичного розвитку. Якщо в США та Європейському союзі вже перейшли до 
ринкових засад функціонування космічної галузі, в Україні тільки починають робити 
перші кроки у цьому напрямку.  

Так, наприклад, NASA - найбільша космічна корпорація Сполучених Штатів 
Америки, є недержавною. Космічна галузь США побудована таким чином, що 
головним замовником на космічні дослідження є держава. Виконують їх як приватні, 
так і державні організації. Проте виробництво космічної техніки відбувається 
приватними підприємствами, які зацікавлені у отриманні державних замовлень та 
змагаються між собою за найкращі умови їхньої реалізації.  
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Космічну галузь в Європейському союзі також розглядають з позицій економіки. 
Фінансування підприємств космічної галузі з боку держави є частковим. Малі та 
середні підприємства є двигуном розвитку нових ринкових можливостей. Наприклад, 
такі підприємства беруть на себе розробку ракетних носіїв та супутників. Визначення 
підприємств, що будуть займатися цим в рамках державного замовленні, відбувається 
на конкурсній основі.  

Для вирішення проблеми забезпечення сталого розвитку та ефективного 
фінансування підприємств космічної галузі, в Україні потрібно вирішити 4 
взаємопов’язані проблеми:  

- створення бази для інноваційного розвитку галузі (адже технологічні потенціал, 
що залишився більше 20 років тому, майже вичерпано, а зв’язків між наукою та 
промисловістю не залишилося внаслідок порушення господарських зв’язків у 1990-х 
роках); 

-  інтеграція провідних підприємств галузі в космічну корпорацію, розгляд 
держави з позиції «ефективного власника»; 

- залучення у повному обсязі необхідних фінансових ресурсів до розробки та 
реалізації проектів; 

- контроль за розподілом та використанням фінансових коштів, що передбачені 
для реалізації космічних програм.  

На схемі 1 «Держава як ефективний власник» наведено ієрархічну модель змін, 
що потребують підприємства космічної галузі України на сучасному етапі. Ці зміни 
розташовані у порядку від створення та забезпечення державою умов, сприятливих для 
розвитку космічної галузі, до її комерціалізації та отримання прибутку як головної мети 
діяльності підприємств у ринковій економіці.  

 
Схема 1. Держава як ефективний власник * 
* Складено автором  

 

Оновлення галузі за рахунок розробки та масового запровадження нових 
технологій, випуск сучасної продукції під потреби світового ринку, можливі за умов 
концентрації досліджень та розробок, та їх апробації на промислових підприємствах, в 
рамках науково-технічних центрів, таких як кластери, технопарки або технополіси.  

Інтеграція провідних підприємств та створення космічної корпорації, у якій 
держава є головним акціонером стратегічно важливих підприємств, дозволить 
акумулювати матеріальні ресурси, необхідні для реалізації космічних проектів на 
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довгостроковій основі, забезпечить безперервний процес залучення та ефективного 
використання інвестицій, зниження операційних витрат, та дозволить задіяти 
приватний капітал, використовувати на засадах конкурентного ринку потенціал малих 
та середніх підприємств.  

Мета держави у цьому випадку полягає у створенні сприятливих умов для 
залучення до космічної галузі України інвестицій шляхом комерціалізації проектів, а 
саме:  

- розвитку  нормативної бази із інтелектуальної власності; 
- вдосконаленню тарифної та кредитної політики, оподаткування підприємств 

космічної галузі; 
- ефективному менеджменті; 
- контролі за цільовим використанням фінансових коштів; 
- вдосконаленні механізму планування та розподілу фінансових ресурсів.  
Досвід розвинених країн світу показує, що венчурне фінансування, або 

фінансування у ризикові проекти, пов’язані із розвитком технологій, має велике 
значення для країни з перехідною економікою.  

Рейтинг космічних проектів та оцінка перспективних напрямків розвитку галузі 
дозволять орієнтуватися у випуску продукції на потреби світового ринку. Рейтинг 
проектів має будуватися на таких критеріях, як: бюджетна ефективність, 
макроекономічна ефективність, актуальність задач, збалансованість ризиків. Так, 
наприклад, однією з новітніх та перспективних ніш на ринку пускових послуг є 
забезпечення запусків малих та сверх-малих космічних апаратів.  

Можливі джерела фінансування космічних проектів, зображені на схемі 2, можна 
умовно розділити на зовнішні та внутрішні, або залучені та власні. Під власними 
джерелами будемо розуміти засоби накопичення – чистий прибуток та амортизацію. 
Залученими – кошти, отримані з бюджету, від міжнародних фінансових організацій, 
банків, різноманітних інституціональних інвесторів.  

 
Схема 2. Джерела фінансування проектів у космічній галузі України * 
* Складено автором  

 

Головне питання для залучення до галузі інвестицій на основі довгострокового 
кредитування є створення довгострокової ресурсної бази кредитування та зниженні 
ризиків кредитування шляхом розробки засобів забезпечення кредитів та надання 
гарантій. Додаткову увагу потрібно приділити контролю за розподілом та 
використанням кредитних коштів на підприємстві.  

Що стосується інституційних інвесторів, вони вкладають кошти у ті проекти, де є 
передумови до їх вдалої реалізації: створено науково-технічну базу, відпрацьовано 
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інвестиційне законодавство, підготовлено висококласні наукові кадри та працює 
ефективний менеджмент.  

Для оцінки ефективності проектів використовуються потоки від операційної та 
інвестиційної діяльності. При оцінці ефективності участі у проекті добавляться також 
потоки грошових коштів фінансової діяльності. Перевірка фінансової ефективності 
проекту здебільшого зводиться до перевірки балансу притоку та відтоку коштів за 
всіма сферами діяльності. Вкрай важливо враховувати у оцінці ефективності виплату 
дивідендів з чистого прибутку, покриття довгострокових зобов’язань та створення 
резервних фондів.  

Існують також інші підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів. Це 
строк окупності, внутрішня норма рентабельності та чистий дисконтований дохід. Ще 
одне питання у оцінці ефективності інвестиційного проекту – оцінка його ризиків, 
єдиний механізм до якої досі не визначено. Саме тому до оцінки ризиків потрібно 
підходити комплексно: а) виявити які види ризиків можливі при реалізації проекту; б) 
описати та дати вартісну оцінку можливого збитку; в) запропонувати схему 
антиризикових заходів для впровадження проекту та розрахувати їх вартісний 
еквівалент. 

Таким чином, для перетворення держави на ефективного власника, потрібно 
комплексно підійти до проблеми структурних перетворень, яких потребує космічна 
галузь України. Основний посил таких перетворень – орієнтація на потреби ринку. Для 
цього необхідно, щоб фінансування космічної галузі відбувалося не в рамках покриття 
старих зобов’язань за довгостроковими кредитами, а проектного фінансування, з 
оновленням матеріальної бази виробництва та на базі інноваційного розвитку. Вкрай 
важливе це питання у сучасних умовах, коли космічна галузь України має відійти від 
співробітництва з Росією та переорієнтувати своє виробництво на інші ринки.  

Висновки. Витримати надзвичайно швидкі темпи розвитку ракетно-космічних 
технологій та зберегти свій титул космічної держави в сучасному світі, довести свою 
високу конкурентоздатність на світовому ринку технологій, Україна зможе тільки за 
умов забезпечення безперервного процесу поєднання наукових розробок та їхньої 
реалізації на промислових підприємствах країни. Комплексний підхід до 
реструктуризації космічної галузі має бути спрямований на забезпечення всього 
комплексу розробки, виготовлення, випробовування та експлуатації виробів, за умов 
переходу на ринкові засади функціонування підприємств. В умовах інтегрування 
підприємств космічно галузі у корпорацію, створенні сприятливих умов до залучення 
зовнішніх інвестицій до проектів, введенню критеріїв рейтингу проектів та орієнтації 
на потреби ринку, сталий розвиток української космічної галузі буде забезпечено.  
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 

 
У статті проаналізовано особливості, основні проблеми інвестиційного клімату в Україні, його 

виключну важливість для сприяння соціально-економічному розвитку та модернізації національної 

економіки. Розглянуто основні риси, тенденції інвестиційних процесів в Україні та напрями 

вдосконалення державної політики у сфері інвестування, а також заходи щодо удосконалення правового 

поля у сфері інвестиційної діяльності. Проаналізовано механізми підвищення інвестиційної активності та 

систематизовано основні чинники формування інвестиційної політики. Запропоновано пріоритетні 

напрями поліпшення інвестиційного клімату та шляхи підвищення інвестиційної привабливості України.  
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна активність, інвестиційний клімат, прямі іноземні 

інвестиції, інвестор, інвестиційний імідж, інвестиційна привабливість. 

 

Dudchik O., Gaydamashko O., Tikhonovа V. 

 

STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF FORMATION OF FAVOURABLE 

INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE  

 
The article analyzes the features of the main problems of investment climate in Ukraine, its exceptional 

importance for promoting the dynamics of socio-economic development and the possibility of upgrading on this 

basis the national economy. The main features tendencies investment processes in Ukraine and areas of 

improvement of the state policy in the field of investment, as well as measures to improve the legal framework in 

the field of investment. Mechanisms increasing investment activity and systematized the main factors shaping 

the investment policy. A priority directions of improving the investment climate and ways to increase the 

investment attractiveness of Ukraine. 

Key words: investment, investment activity, investment climate, foreign direct investment, 

investor,investment image, investment attractiveness. 

 

Дудчик О.Ю., Гайдамашко О.Г., Тихонова В.В. 

 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УКРАИНЕ 

 
В статье проанализированы особенности, основные проблемы инвестиционного климата в 

Украине, его исключительную важность для содействия социально-экономическому развитию и 

модернизации национальной экономики. Рассмотрены основные черты, тенденции инвестиционных 

процессов в Украине и направления совершенствования государственной политики в сфере 

инвестирования, а также меры по совершенствованию правового поля в сфере инвестиционной 

деятельности. Проанализированы механизмы повышения инвестиционной активности и 

систематизированы основные факторы формирования инвестиционной политики. Предложено 

приоритетные направления улучшения инвестиционного климата и пути повышения инвестиционной 

привлекательности Украины. 

Ключевые слова:  инвестиции, инвестиционная активность, инвестиционный климат, прямые 

иностранные инвестиции, инвестор, инвестиционный имидж, инвестиционная привлекательность. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Створення сприятливого інвестиційного 

клімату в Україні є однією з найважливіших умов залучення інвестицій. Інвестиції 

відіграють центральну роль в економічному розвитку країни, визначають загальне 

зростання її економіки. Від ефективності інвестиційної політики залежить стан 
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виробництва, рівень технічної оснащеності підприємств, можливості структурної 

перебудови економіки, вирішення соціальних і екологічних проблем. Інвестиції є 

потужним стимулом до переоснащення та модернізації технічної бази підприємства, 

зростання обсягів виробництва, покращення якості продукції й підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на ринку, що призводить до збільшення 

економічних вигод. На активізацію інвестиційного процесу суттєво впливає стан 

інвестиційного клімату в державі. 

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається 

стратегічно важливим питанням, від реалізації якого залежать соціально-економічний 

розвиток, ефективність залучення в світовий поділ праці, можливості модернізації на 

цій основі національної економіки. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Проблемам залучення інвестицій в економіку України та вивченню її інвестиційного 

клімату присвячені праці багатьох вчених, зокрема: В.Н. Амітана, М.І. Долішнього, 

С.В. Єкимова, Г.В, Козаченка, Т.В. Майорова, В.К., Мамутова, В.М. Лотош, О. 

Пирогова, С.М. Писаренка, О.О. Удалих, В.Ф. Федоренко, М.М. Якубовського та ін. 

Чимало уваги вчені економісти приділяють інвестуванню капіталу, але зважаючи на 

швидкі темпи інтеграції України у світовий економічний простір, що спричиняє появу 

нових умов функціонування економіки, залишається багато актуальних питань та 

проблем, пов’язаних з інвестуванням іноземного капіталу, що потребують нагального 

дослідження та вирішення. Разом з тим, проблеми забезпечення сприятливого 

інвестиційного клімату потребують постійного розгляду, аналізу та вирішення, 

особливо в період економічної нестабільності, коли ризик вкладень в об’єкти 

інвестування значно зростає. 

Цілі статті є визначення стану інвестиційного клімату, факторів впливу на його 

формування, аналіз сучасних проблем та визначення основних напрямів підвищення 

інвестиційної привабливості України шляхом покращення інвестиційного клімату. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Для будь-якої економіки важливим є питання 

досягнення макроекономічної стабільності, що неможливо без залучення інвестиційних 

ресурсів. Інвестування – це складний багатоступінчастий механізм, що дає змогу 

примножувати економічний потенціал країни. Останнім часом іноземні інвестори 

проводять обережну політику в країні у сфері інвестиційного співробітництва, що 

свідчить про необхідність зниження негативних факторів і створення максимально 

сприятливих умов для покращення інвестиційного клімату в Україні [1]. 

Інвестиційний клімат країни найкраще можна проаналізувати, використовуючи 

міжнародні рейтинги, які складаються різними установами, організаціями та 

об’єднаннями. Для початку розглянемо рейтинг України за індексом економічної 

свободи Heritage Foundation (рис. 1), який оцінює рівень лібералізації держави. Індекс 

економічної свободи порівнює обмеження і перешкоди на шляху економічної 

діяльності, до яких вдаються уряди різних країн [2]. 

Загалом, за індексом економічної свободи Україна не є привабливою для 

інвесторів державою, адже економічна свободи є на дуже низькому рівні, що значно 

погіршує інвестиційний клімат країни. Щоб долучитися до процесів інтернаціоналізації 

та глобалізації, економіка країни має бути добре розвиненою та 

конкурентоспроможною. Інвестиції ж є одним з найголовніших засобів, що дозволяє 

забезпечити вихід економіки з кризи та підвищити якісні показники господарської 

діяльності, якими визначається конкурентоспроможність та економічне зростання 

загалом.
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Рис. 1. Динаміка показників України за індексом економічної свободи за 2011-

2015 рр. 

 

Експертами Світового банку розробляється звіт «Ведення бізнесу» (рис. 2), який 

дозволяє визначити якість правил регулювання підприємницької діяльності, що 

підвищують чи обмежують ділову активність в країні. У рейтингу 2015 р. Україна 

посіла 96 місце і покращила свої позиції відразу на 16 пунктів порівняно з минулим 

роком. У доповіді Doing Business 2015 відзначається, що минулого року в Україні було 

досягнуто важливого прогресу у сферах реєстрації прав власності та оподаткування – за 

цими двома показниками Україна поліпшила своє місце на 25 позицій [3]. 

 
 

Рис. 2. Динаміка показників України в рейтингу  «Ведення бізнесу» за 2011-2015 

рр.  

 

З огляду на низьку позицію України в рейтингу «Ведення бізнесу» [3], українська 

економіка є складною для ведення бізнесу та отримання прибутків. Хоча, більшість 

показників мають позитивну динаміку, проте така ситуація в країні не заохочує як 

іноземних, так і внутрішніх інвесторів вкладати кошти в український бізнес. 

Оцінювання інвестиційного клімату України Європейською Бізнес Асоціацією 

відбувається за п’ятибальною шкалою за результатами оцінок керівників компаній-
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учасниць ЄБА (рис. 3).  

Починаючи з кінця 2011 року спостерігається спад інвестиційної активності, який 

можна пов’язати з наслідками світової фінансової кризи. Також причинами цього є 

відсутність цілісної економічної стратегії у 2011 році, невиконання базових завдань, 

ігнорування необхідності в інституціональних перетвореннях. У результаті Україна не 

змогла залучити іноземний капітал у значних обсягах. 

Підготовка до підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС спричинили зріст 

індексу інвестиційної привабливості у III кварталі 2013 р.  після майже дворічних 

стабільно низьких експертних оцінок. Те, що ці очікування бізнесу не справдилися, 

призвело до суттєвого подальшого падіння індексу у IV кварталі 2013 р. до найнижчого 

рівня за всю історію його вимірювання – до 1,81 [4].  

 
 

Рис. 3. Динаміка індексу інвестиційної привабливості Європейської Бізнес 

Асоціації за 2011-2015 рр.  

 

За підсумками II кварталу 2015р. переважна більшість (81%) респондентів Індексу 

інвестиційної привабливості Європейської Бізнес Асоціації не помітили позитивних 

зрушень та незадоволені поточним станом справ. Але рівень незадоволеності на 4% 

менше, ніж за підсумками дослідження в І кварталі. Показник індексу (2,66 за 5-

бальною шкалою) залишається у негативній площині – є нижчим за 3 бали (нейтральне 

значення індексу). 51% респондентів вважають, що інвестиційний клімат на початок 

другого півряччі 2015 р. на тому ж рівні, що й у квітні 2015 року, 41% - не очікують 

поліпшення у ІІІ кварталі 2015 року.  

Керівники компаній-учасниць ЄБА визначила наступні зміни у ключових сферах 

інвестиційного клімату України за ІІ квартал 2015 року (таблиця 1): 

Таблиця 1  

Зміни у ключових сферах, що формують інвестиційний клімат України у ІІ кварталі 

2015 р.  
Негативні зміни Позитивні зміни 

• 79% керівників не помітили реформ судової системи 

• 77% незадоволені ефективністю боротьби з корупцією 

• 71% стурбовані волантильністю фінансового ринку 

• 54% не бачать прогресу з відшкодуванням ПДВ 

• 51% незадоволені торгівлею та стурбовані відсутністю 
земельної реформи 

• 13% помітили незначне спрощення 
митного оформлення 

• 13% вважають, що торгівля стала 
простішою 

• 12% побачили перші результати 
боротьби з корупцією та прогрес з 

відшкодуванням ПДВ 

 

 

Повільне  впровадження реформ, високий рівень коррупції, а також тиск з боку 

податкової та митної систем – основні питання, що викликають занепокоєння у 

інвесторів. Бізнесмени вважають, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі, а 
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також МВС України – запроваджують реформи найефективніше [4].  

У рейтингу інвестиційної привабливості країн світу International Business Compass 

на 2015 рік, опублікованому компанією BDO, Україна за рік піднялась на 20 позицій. 

Україна в рейтингу розташовується на 89 місці і входить до переліку країн, що 

показали найкраще зростання за рік, нарівні з Білоруссю і Латвією. У 2014 році Україна 

займала 109 місце. Зазначені індекси формуються компанією BDO спільно з 

Гамбургським інститутом світової економіки, і характеризують економічну і фінансову 

привабливість різних країн світу на підставі трьох основних показників: економічних, 

політичних і соціокультурних умов. 

 За даними Державного комітету сататистики України у січні – червні 2015 р. в 

економіку України іноземними інвесторами вкладено 1042,4 млн. дол. США та 

вилучено 351,3 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення 

капіталу за рахунок переоцінки, утрат та перекласифікації за цей період становило 

3604,0 млн. дол. США ( у т. ч. за рахунок курсової різниці – 3539,3 млн. дол. США) [5]. 
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Рис. 4. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україні за 2011-2015 р.р. 

 

 Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку України на 01.07.2015 р. становив 42851,3 

млн. дол. США (рис. 4) та в розрахунку на одну особу населення складає 1000,5 дол. 

США.  Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. На 

підприємствах промисловості зосереджено 31,5 % загального обсягу прямих інвестицій 

в Україну, в установах фінансової та страхової діяльності – 25,9 %.  

Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємствами України (рис. 5) у 

січні-червні 2015 р. складають 98,7 млрд. грн., що становить 90,8% до відповідного 

періоду 2014 р. Приріст капітальних інвестицій у січні – червні 2015р. досягнуто у 5 

регіонах України. Найбільш активно у цей період освоювались капіталовкладення у 

Волинській області (175,1% у порівнянні з відповідним періодом попереднього року), 

м. Києві (128,3%), Хмельницькій області (123,1%). Найбільший спад інвестиційної 

активності відбувався в Донецькій (33,5% до січня-червня 2014 р.) та Луганській 

(13,2%) областях [5]. 

В цілому статистичні дані та міжнародна інвестиційна позиція України свідчать, 

що Україна є не досить привабливою для інвестицій, але водночас вона не знаходиться 

осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство і 

порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголос в Україні. 
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Рис. 5. Обсяги залучення капітальних інвестицій підприємствами України у  2011 

– 2015 р.р. 

 

Серед основних причин низького рівня інвестиційної активності слід виокремити: 

- наявність ризиків дестабілізації на валютному ринку; 

- збереження складної ситуації у банківській сфері, зокрема недостатні обсяги 

довгострокового кредитування вітчизняної економіки; 

- обмежені можливості доступу до фінансових ресурсів як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринках; 

- незадовільну кон’юнктуру зовнішнього ринку за традиційними товарними 

групами українського експорту; 

- зниження рівня прибутковості українських підприємств; 

- вузький спектр сфер інвестування за галузями для середніх інвесторів; 

- обтяжливі регуляторні процедури, зокрема: складність адміністрування 

податків, кількість та складність отримання дозволів, технічне регулювання 

(сертифікація та стандартизація); перевірки органів державного нагляду [6]. 

Однак незважаючи на вказані вище недоліки, які впливають на інвестиційний 

клімат та високий ризик інвестування в Україні, існують фактори, які приваблюють 

іноземних та вітчизняних інвесторів. Україна завдяки своєму потенціалу, значним 

трудовим ресурсам, ємності внутрішнього ринку є державою із суттєвим простором для 

інвестиційної діяльності. Передумовами формування в Україні сприятливого 

інвестиційного клімату є:  

1) вигідне географічне положення (Україна має доступ до стратегічних ринків, 

зокрема, Європейського Союзу – одного з найбільших світових ринків; Російської 

Федерації – найбільш динамічного світового ринку; країн Середнього Сходу);  

2) природно-ресурсний потенціал (інвестиційне значення в Україні мають три 

види природних ресурсів: мінеральні, земельні й рекреаційні);  

3) рівень розвитку промислового виробництва;  

4) висококваліфікована та конкурентоспроможна робоча сила;  

5) несформований ринок товарів (Україна потенційно є одним з найбільших 

ринків в Європі);  

6) незадоволений попит населення [7]. 

Інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-

економічного розвитку країни. Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню 

соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості населення, дозволяє 

оновлювати виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів 

підприємств, впроваджувати новітні технології тощо.  

Для реалізації економічного потенціалу країни, органи влади повинні 
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удосконалювати та реалізовувати комплекс заходів щодо створення сприятливого 

інвестиційного клімату в країні. Особливо актуальним нині для забезпечення 

сприятливого інвестиційного середовища й формування умов для збереження та 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки є удосконалення правової 

та організаційної бази [8]. 

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено [9]: 

1. На сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та розвитку 

державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності 

для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного 

партнерства в Україні.  

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується національний 

режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними 

інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.  

3. Для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 16.03.2000 

№ 1547 ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення 

інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. 

4. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про 

сприяння та взаємний захист інвестицій з  більше ніж 70 країнами світу. Зокрема, у 

поточному році підписано Угоду між Україною та Японією про сприяння та захист 

інвестицій, яку ратифіковано Законом України  від 03.06.2015 № 505-VIII. 

Урядом та Президентом України здійснюються кроки по створенню якісно нових 

умов ведення бізнесу, що мають забезпечити відбудову економіки України та 

сприятимуть її стабільному розвитку та активізації інвестиційної діяльності, а саме [9]: 

• відмінено 16 неефективних регуляторних обмежень; гармонізовано  систему 

оренди землі; встановлено строки реєстрації підприємств протягом не більше двох днів; 

запроваджено видачу документів дозвільного характеру через центри надання 

адміністративних послуг (Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)” від 12.02.2015 № 

191-VIII); 

• відмінено ліцензування 26 типів господарської діяльності; визначено 

виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; 

встановлено уніфікований порядок їх ліцензування, нагляду і контролю у сфері 

ліцензування (Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 

02.03.2015 № 222-VIIІ); 

• затверджено План дій щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення 

регуляторної бази, що спрямований на усунення надмірного адміністративного 

регулювання господарської діяльності, створення сприятливих умов для ведення 

бізнесу (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р); 

• скасовано неефективну сертифікацію в сільськогосподарській сфері та 

обов'язковий моніторинг виконання особливих умов користування надрами, що 

відкривали значні можливості для корупції (постанова Кабінету Міністрів України від 

28.01.2015 № 42 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності”); 

• забезпечено адаптацію українського  законодавства до загальноєвропейського і 

відповідний захист міноритарних акціонерів (Закон України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” від 07.04.2015 № 

289-VIII); 

• забезпечено обґрунтованість та прозорість прийняття рішень щодо 

фінансування державних інвестиційних проектів, підвищення ефективності 

використання державних коштів і результативності державних інвестиційних проектів 

(Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних 
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інвестиційних проектів” від 07.04.2015 № 288-VIII); 

• схвалено плани імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері 

інтелектуальної власності (розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 

№ 164); 

• з метою підтвердження відповідності української системи технічного 

регулювання вимогам ЄС встановлено єдині правові й організаційні засади 

розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки 

відповідності (Закон України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” від 

15.01.2015 № 124-VIІI); 

• створено умови для функціонування національного органу стандартизації, 

наказами Мінекономрозвитку затверджено: Положення про керівну раду національного 

органу стандартизації (від 02.02.2015 № 76 та зареєстровано в Мін’юсті 18.02.2015 за № 

186/26631), склад керівної ради національного органу стандартизації (від 13.05.2015 № 

459), Положення про комісію з апеляцій та Порядку розгляду нею апеляцій (від 

09.02.2015 № 103 та зареєстровано в Мін’юсті 23.02.2015 за № № 208/26653, 

209/26654), склад  комісії з апеляцій (від 01.04.2015 № 324); 

• затверджено Методичні рекомендації щодо забезпечення прозорості діяльності 

суб’єктів господарювання державного сектору економіки (наказ Мінекономрозвитку 

від 11.02.2015 № 116); 

• ліквідовано монопольне положення ДП “Укрекоресурси” (постанова Кабінету 

Міністрів України від 18.03.2015 № 128); 

• затверджено Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки (наказ 

Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205, який зареєстровано в Мін’юсті від 

19.03.2015 за № 300/26745); 

• затверджено переліки об’єктів державної власності, що планується 

приватизувати в 2015 році (постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 

271); 

• встановлено особливості застосування електронних засобів під час відбору 

учасника у разі застосування Міноборони переговорної процедури закупівлі з метою 

забезпечення додаткової прозорості під час здійснення державних закупівель 

Міноборони (розпорядження Кабінету Міністрів України “Про проведення 

експерименту із застосування електронних засобів під час здійснення переговорної 

процедури закупівлі” від 31.03.2015 № 416-р); 

• забезпечено реалізацію пілотного проекту у сфері державних закупівель щодо 

впровадження електронних закупівель (розпорядження Кабінету Міністрів України 

“Про реалізацію пілотного проекту у сфері державних закупівель щодо впровадження 

електронних закупівель”  від 20.05.2015 № 501-р); 

• запущено в публічний доступ разом з громадськими організаціями та бізнесом 

модуль бізнес-аналітики, який в онлайн-режимі надає громадянам доступ до інформації 

про закупівлі (bi.prozorro.org); 

• запущено help-desk (help.vdz.ua) для підтримки замовників та учасників 

державних закупівель, який дозволяє отримувати постійну, швидку та професійну 

підтримку з питань державних закупівель. 

Згідно з вищевикладеним необхідно визначити стратегічні цілі України, що 

передбачає створення «дерева цілей» стратегічного розвитку України (рис. 6). 

Програми стратегічного розвитку економіки України мають ґрунтуватися на 

ресурсному і трудовому потенціалах України та забезпечити сталий, 

високотехнологічний розвиток національної економіки. 

Досвід зарубіжних держав дозволяє виокремити такі ключові напрями програм 
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стратегічного розвитку та їх імплементації в Україні: 

1) акценти на факторах фінансового потенціалу, зокрема, досягнення політичної і 

правової стабільності (досвід Росії); 

2) інвестування на основі програмно-цільової орієнтації, стратегічної взаємодії 

наукового і промислового секторів (досвід Естонії); 

3) забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки (досвід Польщі); 

4) стимулювання інноваційної моделі розвитку (досвід Угорщини); 

5) партнерства державного і приватного секторів (досвід Чехії, Словенії); 

6) створення спеціалізованих інституцій зі стимулювання залучення інвестицій та 

оптимального використання потенційних фінансових можливостей (досвід Чехії, 

Естонії) [10]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Дерево стратегічних цілей України 
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інвестиційної інфраструктури. 

За стратегічним змістом і практичним оформленням політика регулювання 

надходження прямих іноземних інвестицій в Україні має ефективно узгоджувати 

складну комбінацію інтересів іноземних та національних інвесторів. Офіційно визнані 

форми підтримки національної економіки та національного приватного бізнесу несуть 

менші ризики для економіки, оскільки підлягають контролю з боку громадських та 

експертних професійних організацій, ніж «ручне» регулювання, яке повністю 

перебуває у тіні [11]. 

Отже, можна зауважити, що політика регулювання та заохочення іноземних 

інвесторів до України вимагає вдосконалення та значного корегування. Розвиток та 

експансія великого національного приватного бізнесу, який теж поступово виходить на 

міжнародну арену і стає транснаціональним, необхідність підвищення його 

ефективності та конкурентоспроможності й отримання нових потоків прямих 

іноземних інвестицій вимагають лібералізації та вдосконалення національної 

інвестиційної політики в Україні. 

Висновки. Рейтинги міжнародних організацій свідчать про низький рівень 

інвестиційної привабливості країни в теперішній час.  Це пов’язано, в першу чергу, з 

тим, що існує недосконалість законодавчого регулювання інвестиційної сфери, 

фіскальної політики та оподаткування; непередбачуваність регуляторної політики та 

загальна нестабільність; незрозумілий вектор зовнішньої політики України, недостатня 

прозорість економіки, нерівні умови конкуренції тощо. Для усунення зазначених 

чинників з метою підвищення рівня зацікавленості іноземних інвесторів та 

забезпечення сприятливого інвестиційного клімату необхідне застосування чіткого 

алгоритму проведення інвестиційної політики. Реалізація зваженого механізму 

формування сприятливого інвестиційного клімату  дозволить підвищити інвестиційний 

імідж держави,  усунути основні причини стримування притоку інвестиційного 

капіталу в економіку України, покращити  її загальне становище і зайняти гідне місце 

розвиненої європейської держави поряд з провідними країнами світу. 
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СУЧАСНІ ЧИННИКИ ТА НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПРОБЛЕМНИХ АКТИВІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У публікації підлягають розгляду питання дії сучасних чинників та напрямів регулювання 

проблемних активів банківської діяльності. Проведено аналіз сучасної ситуації впливу проблемних 
активів на банківську діяльність. Визначено основні методи регулювання проблемних активів банків та 
здійснено їх характеристику. Запропоновано напрями регулювання банківської діяльності для зменшення 
обсягів проблемних активів банків. 

Ключові слова: банки, проблемні активи, регулювання банківської діяльності, чинники 
виникнення проблемних активів, методи регулювання проблемних активів банків. 
  
Dunas N.  
 

ACTUAL TRENDS AND FACTORS OF REGULATION PROBLEM ASSETS 
BANKING ACTIVITY 

 
In a publication are consider the modern trends and factors of regulating problem assets in banking 

activities. The impact of the current situation of distressed assets on banking activity analyses. The main 
theoretical principles of estimation and regulation problem assets in banking activity are formed. The ways and 
basic methods of regulation banking problem assets in actual situation are response. Directions of regulation 
problem banking assets at the macroeconomic and microeconomic level are propose. 

Keywords: banks, problem assets, banking regulation, factors of problem assets, methods of regulation 
problem assets in banking activity. 

 
Дунас Н.В.  
 

СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ 
АКТИВОВ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В публикации рассматриваются вопросы относительно влияния современных факторов и 

направлений регулирования проблемных активов банковской деятельности. Представлена оценка 
современной ситуации влияния проблемных активов на банковскую деятельность. Определены основные 
методы регулирования проблемных активов банков, а также их характеристика.  

Ключевые слова: банки, проблемные активы, регулирование банковской деятельности, факторы 
проблемных активов, методы регулирования проблемных активов банковской деятельности. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. 
В сучасних умовах економічних та політичних деформацій актуалізується роль 

держави у регулюванні економічних процесів та пошуку нових напрямів формування 
інституційної основи фінансових відносин на макроекономічному та 
мікроекономічному рівні. Посилюється роль держави внаслідок впливу таких факторів, 
як глибокий економічний спад, військові дії на Сході України, стрімка девальвація 
національної валюти, надмірне зростання фіктивного капіталу, відірваність 
фінансового сектору від реального сектору економіки України. 

Значний вплив зазначені події мають на банківський сектор економіки України 
упродовж 2014-2015 рр. Свідченням цього є високий рівень проблемних активів банків, 
низький рівень капіталізації банків для покриття ризиків їхньої діяльності та 
необхідність реструктуризації банківської системи України через посилення банкрутств 
банків. За цих умов особливого значення будуть набувати питання зміни форми 
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банківської системи країни та відновлення довіри до банківської діяльності в Україні 
загалом. 

Однією з найбільш гострих проблем є регулювання проблемних активів 
банківської діяльності та визначення основних заходів мікроекономічного та 
макроекономічного впливу з метою подолання наслідків економічного спаду на 
національному рівні, відновлення процесів кредитування національної економіки та 
відповідно покращення якості банківських активів. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Актуальнiсть проблеми регулювання проблемних активів банкiвської діяльності  
знайшла вiдображення в низцi публікацій вiтчизняних та зарубiжних науковцiв i 
практикiв. Зокрема значний внесок у розкриття цiєї теми зробили вiтчизнянi вченi В. Д. 
Базилевич, О. I. Барановський, О. Д. Вовчак, О. В. Дзюблюк, В. I. Мiщенко, Л. O. 
Примостка, М. I. Савлук, В. Т. Севрук, а також зарубiжнi дослiдники Дж. Бессис  (J. 
Bessis), Н. Є. Єгорова (N. Egorova), Е. М. Морсман (E. Morsman), О. I. Лаврушин  (O. 
Lavrushin), П. Роуз (P. Rose), Дж. Синки (J. Sinkey), О. Б. Ширiнська  (O. Shirinskay), А. 
М. Смулов (A. Smulov) та iншi вченi.  

Водночас, в умовах сучасної ситуації рiвень проблемної i простроченої 
заборгованостi у вiтчизнянiй банкiвськiй системi залишається доволі високим. Це 
свiдчить, що вжитi в банкiвськiй практицi щодо регулювання проблемних активів 
заходи є недостатньо ефективними. Тож особливостi та напрями регулювання 
проблемних активів банківської діяльності потребують бiльш детального дослiдження 
як у теоретичному, так i в практичному аспектах. Значущiсть вирiшення цiєї проблеми 
для забезпечення надійного функцiонування вiтчизняної банкiвської системи та 
відновлення довіри до неї визначили актуальнiсть та цілі цієї статті. 

Цілі статті. Основними цілями цієї публікації є розгляд питання дії сучасних 
чинників та напрямів регулювання проблемних активів банківської діяльності; 
проведення аналізу сучасної ситуації впливу проблемних активів на банківську 
діяльність; визначення основних методів регулювання проблемних активів банків та їх 
характеристика; розроблення напрямів регулювання банківської діяльності для 
відновлення кредитування національної економіки та зменшення обсягів проблемних 
активів банків. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Сучасна банківська система України знаходиться 
на складному етапі реформування своєї структури через стрімке зменшення кількості 
банків на ринку, зміни форми організації банківського бізнесу, відновлення ліквідності 
банків, посилення інноваційних технологій банківської діяльності в умовах стрімкого 
посилення деформації національної економіки, політичного колапсу та втрати довіри 
населення та суб’єктів господарської діяльності до регулювання фінансових процесів в 
Україні. 

Основним заходом зміни структури банківської системи, що сприяє збереженню 
ліквідності банків, є вивід неплатоспроможних банків з ринку. На початку 2015 року в 
Україні функціонувало 163 банки (рис.1.). 
Станом на 2 листопада 2015 року в Україні функціонували 120 банків (без урахування 
банків, де запроваджено тимчасову адміністрацію), з них 40 банків - з іноземним 
капіталом. Упродовж 2014-2015 років у рамках процесу очищення банківської системи 
Правлінням Національного банку України було прийнято 60 рішень про віднесення 
банків до категорії неплатоспроможних, 27 з яких – у 2015 році. Протягом 
вищезазначеного періоду було відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру 
ліквідації 53 банків, 34 з яких – у 2015 році. Крім того у 2015 році були прийняті 
рішення про ліквідацію двох банків ("ПАТ "Банк Морський" та ПАТ "ЧБРР"), 
ліцензії яких були відкликані у 2014 році. Загалом на сьогодні у категорії 
неплатоспроможних перебуває 9 банків, у стадії ліквідації – 59 банків [1]. 
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Рис. 1. Динаміка кількості банків, які функціонують на території України 

упродовж 2008-2015 рр.* 
Джерело: складено автором за даними [1].  

 

Як бачимо, менше ніж за рік, було ліквідовано банків більше ніж за 2014 році. 

Окрім цього, з метою ідентифікації бенефіціарних власників, публічних діячів та 

пов’язаних з банками осіб в контексті трансформації соціально-економічної функції 

сучасної банківської системи Національним банком України передбачається виведення 

з ринку ще 48 банків [2]. Таким чином станом на 1.10.2015 року у стадії ліквідації 

знаходиться 56 банків, що складає 31% структури банківської системи країни, у 8 

банках введено тимчасову адміністрацію, що складає 5% структури банківської 

системи та 116 банків (або 64% відповідно) функціонують на фінансовому ринку 

України. З одного боку, це впливає на оздоровлення банківської системи, а з іншого – є 

свідченням поглиблення її кризи, провокуючи подальший відтік депозитів, гальмуючи 

кредитування економіки, зниження ліквідності та втрату довіри до банків. 

Одним з основним мікроекономічних чинників такої ситуації у банківські системі 

України є значна частка проблемних активів у кредитних портфелях банків та 

неефективність методів їхнього регулювання. 

Обсяг кредитного портфеля банківської системи в цілому за 2014 рік зріс на 74 

млрд. грн., або на 9% (за 2013 рік відповідно зріс на 105 млрд. грн., або на 15%), проте 

формальне зростання відбулося виключно за рахунок валютної переоцінки. Економічна 

криза, падіння ділової активності суб’єктів господарювання та споживчих витрат 

населення закономірно провокує погіршення платіжної дисципліни позичальників, 

отже, і погіршення якості кредитного портфеля банків. Як видно з табл. 1., на початок 

2008 року проблемні кредити становили всього 1,3% від загального обсягу кредитного 

портфеля українських банків, а в абсолютному вираженні це складало 6309,8 млн. грн. 

Проте фінансова криза 2008 року призвела до стрімкого зростання проблемної 

заборгованості. Частка проблемних кредитів у сукупному обсязі наданих українськими 

банками позик зростала упродовж 2008 – 2010 рр. Так, якщо на 01.01.2009 року питома 

вага проблемних позик у кредитному портфелі вітчизняних банків становила 2,3%, то 

на 01.01.2011 року вже 11,2%, тобто зросла на 8,9%. В абсолютному вираженні обсяг 

проблемних кредитів банківської системи України збільшився за 2008–2010 рр. на 

66341,8 млн. грн. або в 4,6 разів [1]. 
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Таблиця 1 

Динаміка показників кредитного портфеля банків України за період 2008-2015 рр. 

 
Показник 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.10.2015 

Кредити 
надані, млн. 

грн. 

485368 792244 747348 755030 825320 815327 911402 1006358 911024 

Темп 
зростання 

кредитного 

портфеля, % 

 -  63,23 -5,67 1,03 9,31 -1,21 11,78 10,42 -9,47 

Частка 
простроченої 

заборгованості 
за кредитами у 

загальній сумі 

кредитів, % 

1,30 2,30 9,40 11,20 9,60 8,90 7,70 13,50 19,90 

Прострочена 
заборгованість

за кредитами, 

млн. грн 

6309,8 18221,6 70250,7 84563,4 79230,7 72564,1 70178,0 135858,3 181293,8 

Темп 

зростання 

проблемних 
кредитів, % 

 -  188,78 285,54 20,37 -6,31 -8,41 -3,29 93,59 33,44 

Джерело: складено автором на даними [1]. 

 
За результатами 2010 року, внаслідок покращення економічної ситуації, темп 

зростання залишків за простроченими кредитами сповільнився до 20,37%, проте їхня 
абсолютна сума продовжувала зростати, досягнувши на 01.01.2011 році 84563,4 млн. 
грн. Приріст прострочених кредитів практично припинився у 2010 році, що можна 
пояснити активізацією угод з продажу кредитних портфелів компаніям з управління 
активами і першими кроками банків у напрямку відновлення кредитування. 

Поступове відновлення структури банківських активів після фінансової кризи 
2008-2009 рр. було перервано різким погіршенням ситуації з поверненням валютних 
кредитів внаслідок девальвації гривні, анексії Криму і розгортання військового 
конфлікту на Донбасі. Станом на 01.01.2015 року темп зростання проблемних кредитів 
становив 93,59%, абсолютна сума складала 135 858,3 млн. грн. За 9 місяців 2015 року 
частка простроченої заборгованості у загальному кредитному портфелі зросла із 13,5% 
до 19,9%, сягнувши максимального значення за період аналізу. Це пояснюється 
суттєвим зменшенням кредитування (темп зростання кредитного портфеля банків 
України за 3 квартал 2015 р. становив -9,47%) та великою часткою проблемних 
кредитів. Станом на 01.01.2015 р. відношення резервів під кредитні операції до 
кредитного портфеля для банківської системи в цілому становило 22%, відношення 
резервів під активні операції до активів – 15% (рік тому – відповідно 15% та 10%).  

Отже, проведений аналіз показує негативні тенденції до зростання простроченої 
кредитної заборгованості у кредитних портфелях банків України та зростання рівня 
кредитних ризиків. Зростання проблемної заборгованості в першу чергу, спричинює 
збільшення обсягу втрат, пов’язаних із неповерненням суми основного боргу та 
процентів за кредитом. По-друге, призводить до появи додаткових операційних витрат, 
пов’язаних із поверненням проблемного кредиту, замороженням коштів у 
неприбуткових активах, що зумовлює зменшення прибутковості банку, погіршення 
стану ліквідності та зниження якості його активів. По-третє, негативно відображається 
на репутації банку, його рейтингах, що спричинює зниження рівня довіри з боку 
вкладників та інвесторів. Крім того, збиток, завданий банку, може бути пов'язаний із 
збільшенням адміністративних витрат, оскільки проблемні кредити вимагають 
особливої уваги кредитного персоналу, непродуктивної витрати часу на підтримку 
структури балансу. Підвищується загроза відтоку кваліфікованих кадрів через 
зниження можливостей їхнього стимулювання в умовах падіння прибутковості 



Економічний форум 1/2016 

 

273 
 

операцій. Зазначені форми втрат банків підтверджують необхідність фахового 
перегляду діючих чинників виникнення та підходів до регулювання проблемних 
активів банківської діяльності. 

Регулювання проблемних активів банків – це комплекс заходів на 
макроекономічному та мікроекономічному рівні щодо впливу на чинники виникнення 
проблемних активів банків, що здійснюється з метою відновлення кредитування 
національної економіки, покращання якості кредитних портфелів банків, відновлення 
платоспроможності банків та довіри до банківської системи країни. 

В процесі регулювання проблемних активів банків важливе значення має 
визначення групи макроекономічних та мікроекономічних чинників, що впливають на 
виникнення проблемної кредитної заборгованості у банківській діяльності. 

До чинників макроекономічного характеру, які банки повинні враховувати у своїй 
діяльності, однак суттєвого впливу на їх зниження не мають, слід віднести політичний 
колапс та особисті конфлікти в органах влади, глибоку економічну кризу в 
національній економіці, що супроводжуються стрімкою девальвацією національної 
грошової одиниці, високий рівень інфляції, реформування фінансової та банківської 
системи та втрату довіри до банків, проблеми очищення банків регулятором та глибоку 
перевірку у структурі власності банків та інші чинники. 

Мікроекономічні чинники пов’язані з визначенням слабких ланок в діяльності 
банків України, що утворюються через низку причин, зокрема методологічних, 
регламентувальних, організаційних та фінансово-бухгалтерських [3]. 

Серед методологічних чинників,  слід визначити: 

 недосконалість внутрішньобанківських методів роботи з проблемними 
активами; 

 низьку якість розроблення етапів та процедур роботи банків з проблемними 
активами; 

 некоректну або зумисну недостовірну оцінку стану активів банків; 
 відсутність показників ефективності діяльності та нормативів щодо мотивації 

роботи фахівців банків зі стягнення проблемної заборгованості; 

 невідповідність методичних підходів до формування резервів під можливі 
втрати за кредитними операціями банків анти циклічним стратегіям регулювання 
банківської діяльності; 

 неналежне дотримання принципів публічності щодо розкриття оцінки ризиків у 
фінансовій звітності банків та прозорості банківського бізнесу; 

 неточність оцінки кількісних параметрів ризиків за кредитами та якісних 
характеристик процесів управління ними. 

Регламентувальні чинники передбачають встановлення певних 
регламентувальних вимог щодо банківських активів та проблемної заборгованості: 

 недосконалість процедур структурування кредитів та визначення потенційної 
проблемної заборгованості; 

 недосконалу регламентація роботи з проблемними активами; 
 відсутність формалізованої політики з управління проблемними активами; 
 неглибоке розуміння менеджментом банків нормативних вимог та правових 

наслідків щодо розкриття банківської таємниці; 

 неопрацьованість внутрішньобанківських процедур досудового врегулювання 
конфліктів за кредитними договорами. 

На основі врахування організаційних чинників проблемних активів банків 
здійснюється їхнє регулювання шляхом впливу на: 

 неоптимальну організаційну структуру банківських відділів та служб зі 
стягнення проблемної заборгованості та відсутність у менеджерів знань і фахових 
навиків такої роботи; 
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 неефективний розподіл обов’язків та слабку взаємодію підрозділів банків у 
процесі стягнення проблемної заборгованості; 

 низький рівень організації роботи з управління проблемними активами; 
 обмеженість можливостей банків щодо реструктуризації кредитів. 
Фінансово-бухгалтерські чинники виникнення проблемних активів банків 

передбачають: 

 необхідність підвищення рівня регулятивного капіталу банків та дотримання 
нормативів; 

 нарахування значного обсягу штрафних санкцій та пені за простроченими 
кредитами; 

 погіршення структури балансів банків; 
 високий рівень витрат на судове врегулювання конфліктів; 
 значний обсяг витрат на реструктуризацію кредитної заборгованості та роботу 

з клієнтами, спрямовану на повернення кредитів. 
Регулювання негативного впливу зазначених чинників на ефективність 

банківської діяльності в період поглиблення фінансово-економічної кризи лежить у 
площині оптимізації роботи менеджменту банків з проблемними активами. 

Процес такої оптимізації передбачає: 

 збільшення обсягів стягнень за кредитами (превентивні дії дають змогу 
збільшити обсяги стягнень заборгованості та зменшити втрати вартості кредитів, 
забезпечити ефективне використання внутрішньої інформації щодо кредиту, виявити 
можливості відстрочення сплати кредитів та отримання вигоди в результаті зростання 
доходів у майбутньому); 

 прискорення процесу стягнення коштів за кредитами завдяки знайденню 
розумного компромісу між меншим обсягом стягнення в стислі строки та більшим 
обсягом стягнення протягом довшого періоду, стандартизації процедур прийняття 
рішень та контролю за їх виконанням; 

 зменшення витрат у результаті отримання корисного ефекту від використання 
професійних послуг у випадку передачі проблемних кредитів спеціально створеним 
фінансовим структурам чи колекторським агентствам. 

Практична діяльність фахівців банків свідчить, що реалізація цих заходів 
пов’язана із вибором та застосуванням спеціальних методів регулювання проблемних 
активів банків, які є складовою частиною системи  управління проблемними активами. 

Послідовність процесу управління проблемними активами банків передбачає 
етапи моніторингу працюючих кредитів, раннього реагування менеджменту на 
виникнення проблемних ситуацій щодо повернення кредитів, аналіз варіантів та вибір 
методів регулювання проблемних активів, відновлення функціонування проблемних 
кредитів, стягнення заборгованості за проблемними кредитами. На кожному із цих 
етапів застосовуються конкретні варіанти та методи роботи, які мають внутрішній та 
зовнішній щодо банків характер дії. 

Внутрішньобанківські методи регулювання проблемних активів націлені на 
усунення негативного впливу мікроекономічних чинників виникнення проблемної 
заборгованості банків та передбачають раннє реагування ризик-менеджерів на 
погіршення обслуговування позичальниками кредитів і включають в себе реабілітацію 
кредитної заборгованості та відновлення можливості позичальниками генерувати 
грошовий потік для обслуговування кредитів. Одним із найефективніших 
внутрішньобанківських методів роботи з проблемними активами є реструктуризація 
кредитної заборгованості [4]. Детальне вивчення практики роботи банків України щодо 
реструктуризації кредитної заборгованості дає змогу визначити особливості її 
застосування (табл. 2). 
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Таблиця 2 

            Характеристика способів реструктуризації кредитної заборгованості банків 

Способи 

реструктуризації 
Характеристика способу 

Переваги для 

позичальника (залежно 

від зменшення 

місячного платежу) 

Переваги для банку 

(залежно від суми 

загальної 

передплати за 

кредитом) 

 

Кредитні 

канікули 

Банк дозволяє позичальникові 

протягом певного строку 

(зазвичай 6–9 місяців) погашати 

лише відсотки за кредитом. Після 

закінчення кредитних канікул 

позичальник щомісяця виплачує 

тіло кредиту плюс відсотки 

Щомісячний платіж за 

кредитом частково 

зменшується 

Переплата за 

кредитом зростає 

несуттєво 

 

Зміна схеми 

погашення 

кредиту з 

класичної на 

ануїтетну 

Ануїтетна схема погашення 

кредиту передбачає погашення 

заборгованості рівними 

частинами протягом усього 

строку кредитування, тоді як за 

класичної схеми сума платежів за 

кредитом із часом зменшується 

Щомісячний платіж за 

кредитом суттєво 

зменшується 

Переплата за 

кредитом частково 

збільшується 

 

Пролонгація 

кредиту 

 

Збільшення строку кредитування 

Щомісячний платіж 

зменшується несуттєво 

Переплата за 

кредитом 

збільшується 

суттєво 

 

Конверсія 

Переведення валютних кредитів 

у гривневі (курс конверсії 

визначається кожним банком 

індивідуально) 

Залежно від курсу валюти на умовах конверсії 

Прощення пені 

та штрафних 

санкцій 

При виникненні прострочення за 

кредитом банк списує весь 

нарахований штраф 

Залежно від тривалості прострочення й суми 

штрафних санкцій (актуально лише для 

позичальників, які вчасно не погашають 

кредит) 

 

Зниження 

відсоткової 

ставки 

Банк на певний строк (зазвичай 

на кілька місяців) знижує розмір 

відсоткової ставки за кредитом. 

Після закінчення пільгового 

періоду відсоткова ставка 

збільшується до попереднього 

рівня або перевищує його 

Залежно від умов зміни та відсоткової ставки 

Джерело: узагальнено за даними [4] 

 
Однак, аналіз практичної діяльності банків України показує низьку ефективність 

методів реструктуризації проблемних активів банків, що поглиблюється через втрату 
ліквідності, відволікання істотних фінансових ресурсів від основної діяльності, 
утримання на балансі банку прогнозованих фінансових втрат за ризиками, обмежену 
гнучкість застосування, а також посилюється впливом макроекономічних чинників.  

У разі неефективності застосування внутрішньобанківських методів регулювання 
проблемних активів менеджмент банку може прийняти рішення про доцільність 
зовнішніх щодо банку дій для поліпшення структури його балансу та відновлення 
ліквідності. Це актуалізує практику застосування зовнішніх методів управління 
проблемними активами, серед яких: передача проблемних активів в управління третій 
особі (колектору) без оптимізації балансу банку; передача/продаж проблемних активів 
пов’язаній фінансовій компанії на засадах оптимізації балансу (SPV onshore/offshore); 
продаж проблемних активів непов’язаній фінансовій компанії на умовах факторингу; 
здійснення сек’юритизації активів [5]. Доцільність запровадження у практику 
діяльності конкретного банку цих методів визначається такими критеріями, як: 
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особливості бухгалтерського та податкового обліку, вплив на достатність 
регулятивного капіталу, забезпечення ліквідності, підвищення ефективності 
управління, зменшення рівня ризиковості банку та забезпечення прибутковості 
кредитного портфеля.  

Водночас світовий досвід свідчить про можливості комбінації цих методів 
регулювання проблемних активів банків залежно від інтенсивності дії дестабілізуючих 
зовнішніх факторів на діяльність банків, а також врахування витрат банків на 
застосування цих методів. 

Висновки. За проведеного результатами дослідження у публікації можна зробити 
висновок про те, що сьогодні дедалі більше загострюються питання зменшення 
реальної вартості проблемних активів, юридичних аспектів реалізації заставного майна, 
розробки механізму державних аукціонів щодо викупу майна, яке перебуває у заставі, 
співпраці банків з колекторськими агентствами та компаніями з управління 
проблемними кредитами. Застосування методів регулювання проблемних активів 
банків повинно враховувати вплив макроекономічних та мікроекономічних факторів, 
що впливають на виникнення та розгортання проблемних активів у банківській системі 
України. Проте, ефективність застосування банками цих методів регулювання 
проблемних активів гостро пов’язана із регулятивними та організаційними процесами у 
банківській системі країни на національному рівні та відновлення довіри населення, 
суб’єктів економічної діяльності та інвесторів до фінансових процесів в Україні. 
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ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО 

КОНСАЛТИНГУ 
 

У статті розглянуто підходи до трактування поняття «управлінський консалтинг». Визначено 
переваги професійного консультування в сфері управління. Виділено характерні риси та основні напрями 
управлінського консалтингу. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КОНСАЛТИНГА 

 
В статье рассмотрены  подходы к трактовке понятия «управленческий консалтинг». Определены 

преимущества профессионального консультирования в сфере управления. Выделены характерные черты 
и основные направления управленческого консалтинга.  

Ключевые слова: управленческий консалтинг, консультант, консалтинговая компания. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Входження вітчизняної економіки в світове 
господарство вимагає від сучасних суб’єктів господарювання трансформацій не лише 
на виробничому рівні, а й розуміння необхідності змін, пошуку нових моделей в 
управлінських процесах. Управлінський консалтинг і є тим інструментом, що 
покликаний допомогти керівникам у вирішенні їх управлінських та ділових проблем, 
оптимізації бізнесу, підвищенні ефективності функціонування організації. 

Управлінський консалтинг – вид консалтингу, що охоплює науково-професійну 
діяльність консультантів зі створення інтелектуальних продуктів та надання 
незалежних професійних послуг, що покликані допомогти управлінцям у реалізації 
організаційних цілей і завдань розвитку шляхом вирішення управлінських і ділових 
проблем, виявлення і використання нових можливостей, упровадження змін і навчання 
[1]. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Дослідженню проблем розвитку управлінського консалтингу присвячені праці таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як В. Верба, О. Довгий С. Козаченко, М. Кубра,      
В. Новицький, Т. Решетняк, М. Алвессон, М. Фергусон, Ф. Чернявська, Т. Амбустер,    
Б. Блумфілд, А. Даніелі, Н. Батлер, А. Гросс, С. Канбака, Т. Кларк, М. Мох, А. Старді, 
Б. Корноу, Р. Фінчман, С. Аппелембаум, Н. Ніколова та ін. Разом з тим, незважаючи на 
численні наукові доробки з проблематики управлінського консалтингу, глибшого 
дослідження потребують існуючі трактування та підходи до визначення поняття 
управлінського консалтингу.  

Цілі статті.  Цілями статті є дослідження основних підходів до визначення 
поняття «управлінський консалтинг», характерних рис та напрямів його розвитку.                        

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Дослідження основних аспектів розвитку 
управлінського консалтингу вимагає, насамперед, аналізу сучасних визначень поняття 
управлінський консалтинг. Поняття управлінського консалтингу є досить багатоємним. 
Так, Верба В.А пропонує розглядати управлінський консалтинг із різних аспектів: як 
функцію управління, вид професійної діяльності, підсистему менеджменту, наукову 
діяльність, форму підприємництва, метод удосконалення управління і розвитку 
організації, механізм впровадження інновацій [2]. 

Тейлор Ф., Гілберт Ф., Семпсон Е. сформували основні переваги наукового 
підходу до оптимізації процесів управління, а саме: підвищення продуктивності та 
ефективності роботи заводів,  раціональна організація праці, скорочення витрат 
підприємства, зниження відходів [3].  

Слід зауважити, що в період руйнування  планової економіки науковці приділяли 
особливу увагу формуванню управлінського консалтингу, досліджуючи його 
багатогранність. Так, з одного боку, управлінський консалтинг розглядався як 
діяльність та професія, зміст якої є допомога керівникам у вирішенні їх проблем та у 
впровадженні досягнень науки та передового досвіду [4]. З іншого боку,  управлінський 
консалтинг – певним чином організований процес взаємодії між консультантом і 
персоналом підприємства, результатом якого є здійснені на ньому організаційні зміни 
або проект їх впровадження [5].  

На думку Єлмашева О.К. управлінський консалтинг – це ефективна форма 
раціоналізації управління виробництвом на основі використання науки та передового 
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досвіду [6]. 
Також, управлінський консалтинг пропонується розглядати як сервіс, що 

забезпечує клієнта незалежними та об’єктивними порадами, які надаються  
спеціалізованою компанією чи спеціалістом для ідентифікації та аналізу управлінських 
проблем з врахуванням можливостей компанії-клієнта [7]. 

Узагальнення основних підходів до визначення поняття «управлінський 
консалтинг» представлено в таблиці 1. На основі проведеного теоретичного аналізу, 
можна виділити такі основні підходи до трактування управлінського консалтингу:  

- функціональний підхід; 
- підприємницький підхід; 
- експертний підхід; 
- науковий підхід. 
На основі вищенаведеного управлінський консалтинг пропонуємо розглядати як 

систему, що охоплює: 
• науково-професійну та дослідницьку діяльність щодо оптимізації  та вирішення 

проблем управління;  
• процес створення консалтингових фірм (служб), що спеціалізуються на наданні 

кваліфікованої допомоги у сфері управління. 
На думку вчених, консультанти з управління спроможні вирішувати більш 

ефективно, ніж керівники підприємств, певні задачі, основні з яких: 
- проблема оптимізації діяльності працівників – формування системи показників 

діяльності таким чином, щоб враховувалися як особисті досягнення кожного окремого 
працівника, так і спрацьовував стимул на кінцевий результат колективної діяльності; 

- формування (оновлення) маркетингової стратегії бізнесу – особливо необхідним 
є в тій ситуації, коли керівники малих чи середніх підприємств взагалі не мають даної 
стратегії; 

- побудова ефективної системи управління –  оптимізація розприділення цілей та 
завдань по всій ієрархії управління компанією; 

- своєчасність реагування на можливість зміни бізнес – моделі; 
- впровадження необхідних компанії змін в бізнес-моделі, маркетинговій 

стратегії, системі управління і т.д. [13]. 
Окрім цього, ефективність роботи консультантів забезпечується дотриманням  

таких основних принципів:  
1. Компетентність – дотримання консультантом меж своєї професійної 

компетенції та, в той же час, постійне підвищення рівня компетентності своєї роботи. 
При цьому межі  компетентності  консультанта  визначаються освітою, кваліфікацією й 
відповідним професійним досвідом.  

2. Відкритість партнерських позицій у взаєминах із клієнтом. Консультант надає 
клієнтові інформацію про всі факти й дії, що зачіпають інтереси клієнта в процесі 
консультування.  

3. Чесність. Консультант  не  бере  участь  у  консультуванні  протиправних дій 
своїх клієнтів або колег і не бере участь у застосуванні клієнтами несумлінних методів 
роботи.   

4. Надійність. Дотримання консультантом узятих зобов’язань, підтвердження 
його репутації. 

5. Об’єктивність і незалежність. Відсутність особистих інтересів і відносин у 
клієнтській компанії.  

6. Конфіденційність. Консультант не розголошує інсайдерську інформацію 
клієнтської компанії [14]. 

У процесі консультування, окрім прямої послуги з вирішення певної 
управлінської проблеми, клієнтська компанія отримує: 

доступ до нових знань і технологій у сфері управління;  
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Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «управлінський консалтинг»

Підходи Зміст поняття  

«управлінський консалтинг» 

 

Визначальна характеристика 

 

 

Функціональний підхід 

Управлінське консультування (management consulting) - є видом консалтингової діяльності, який 

полягає у наданні незалежних та об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими 

спеціалістами підприємствам, організаціям з метою сприяння їм у визначенні та дослідженні 

управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень, методології впровадження рекомендацій 

[8] 

 

Виявлення та вирішення 

управлінських проблем 

 «Менеджмент-консалтинг» полягає у наданні незалежних порад і допомоги з питань управління, 

включаючи визначення та оцінку проблем і/або можливостей, рекомендацій щодо відповідних 

заходів і допомоги у їх розв'язанні [9] 

Підприємницький підхід Управлінський консалтинг - консультаційна служба, яка працює на договірних умовах і надає 

послуги організаціям висококваліфікованими працівниками, які допомагають організації-

замовнику виявити управлінські проблеми, проаналізувати їх, пропонувати рекомендації для 

розв'язання цих проблем, а також за необхідності бере участь у реалізації прийнятих рішень [10] 

 

Створення консалтингових 

служб 

 

 

Експертний підхід 

Управлінський консалтинг – це професійна допомога спеціалістів-консультантів керівникам та 

управлінському персоналу різних організацій щодо аналізу та вирішення проблем їх 

функціонування та розвитку, що здійснюється у формі порад, рекомендацій та сумісно 

відпрацьованих рішень [11] 

 

Діяльність фахівців – 

консультантів з надання 

професійної допомоги в сфері 

управління Практична діяльність з реалізації консультантам  професійних знань, навичок та вмінь, що 

спрямоване на виявлення та вирішення проблем клієнтської організації [13] 

 

 

 

Науковий підхід 

Управлінський консалтинг – це комплекс знань, пов’язаний із науковим пошуком, виконанням 

досліджень, постановкою експериментів з метою розширення та отримання нових знань, 

перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового 

обґрунтування проектів для успішного розвитку організації [11] 

 

 

 

 

Науково-дослідницька 

діяльність щодо оптимізації  та 

вирішення проблем управління 

Менеджмент-консалтинг - це вид інтелектуальної професійної діяльності, в процесі якого 

кваліфікований консультант на основі досліджень і аналізу організації-клієнта надає об'єктивні, 

незалежні і науково обґрунтовані рекомендації, спрямовані на вирішення проблем і використання 

потенціалу організації, що сприяє ефективному управлінню нею [12] 

Науково-дослідна та освітня діяльність, спрямована на підвищення ефективності та 

результативності організацій шляхом продукування та поширення нових знань в сфері управління 

організаціями [13] 
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- набуття компетенцій вирішення управлінських проблем на різних етапах 
діяльності; 
- підвищення ефективності стратегічної та оперативної діяльності компанії; 
- досвід формування управлінської культури і т.д. 
 Враховуючи вищенаведене виділимо основні характеристики управлінського 

консультування: 
-   професійність -  надання консалтингових послуг повинно забезпечуватися 

лише кваліфікованими консультантами; 
-  інноваційність – постійний пошук, розробка нових методів та способів 

виявлення та вирішення управлінських проблем; 
-  об’єктивність – неупередженість та незаангажованість консультантів в процесі 

співпраці з клієнтськими організаціями;  
-    ефективність – спрямованість надання консалтингових послуг на отримання 

позитивного ефекту не лише від вирішення конкретних завдань, а й на довгострокову 
перспективу; 

-   незалежність – надання консалтингових послуг незалежними організаціями 
(фірмами, службами і т.д.) або окремими консультантами; 

-   гнучкість – спроможність відповідного реагування на зміни як на мікрорівні  
(на рівні клієнтських фірм), так і на макрорівні (політична, економічна і т.д. ситуації). 

На вітчизняному ринку основними послугами з управління, що пропонують 
консалтингові компанії, є: 

- всебічна діагностика наявної системи управління; 
- постановка з «нуля» або якісна перебудова системи управлінського обліку (її 

оптимізація); 
- реінжиніринг бізнес-процесів; 
- розробка індивідуальної системи аналізу ключових показників ефективності; 
- встановлення ефективних механізмів захисту від економічних наслідків; 
- супровід при виході на ринок; 
- управління проектами; 
- аналіз управлінських помилок тощо. 
Комплекс проведення будь-яких робіт, пов'язаних з підвищенням ефективності 

компанії, починається з консультації, в ході якої співробітники консалтингової 
компанії намагаються розібратися з метою, яка повинна бути досягнута.  

Слід відмітити, що в Україні управлінський консалтинг займає незначну частку в 
загальному обсязі послуг, що пропонують вітчизняні консультаційні фірми. 

Висновки. Отже, управлінський консалтинг є багатоаспектним поняттям, що 
включає надання послуг у таких основних напрямах: розвиток та оптимізація бізнесу, 
трансформація бізнесу та антикризовий менеджмент. Консультанти - фахівці 
допомагають визначити слабкі сторони політики ведення бізнесу, направити роботу та 
скоординувати курс розвитку організації у правильному напрямку. 

В результаті консалтингової діяльності переваги отримують як організації-
клієнти: набуття загальних навиків у вирішення управлінських проблем на різних 
етапах діяльності, підвищення ефективності стратегічної та оперативної діяльності 
компанії, формування управлінської культури тощо; так і консалтингові фірми – 
удосконалення методики консалтингових послуг та управлінських технологій, набуття 
сучасних знань та досвіду управління у різних сферах діяльності клієнтських 
організацій. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРСОНАЛУ БАНКУ 

 
У статті досліджено корпоративну культуру як чинник мотивації праці. Сформовано критерії 

оцінки співробітників на основі складових корпоративної культури, що дозволяє мотивувати 
співробітників через ясність цілей, забезпечити зв'язок результатів діяльності з винагородженням, 
оцінити потенціал співробітника і визначити потреби розвитку. Розроблено систему індивідуальної 
оцінки показників діяльності персоналу банку.  

 Ключові слова: корпоративна культура, критерії оцінки, мотивація праці, персонал. 

 
Izyumtceva N., Shavlak M. 

 
THE FEATURES OF CORPORATE CULTURE OF BANK STAFF 

 
The article studies corporate culture as a factor of labor motivation. The system of criteria for evaluating 

of employees based on the components of corporate culture is formed. It allows motivating employees 
through the clear purposes, to link results of activity with rewards, to evaluate employee potential and identify 
development needs. The system of individual assessment of activity indicators of bank staff is worked out. 

 Keywords: corporate culture, criteria of evaluation, labor motivation, staff.  

 
Изюмцева Н.В., Шавлак М.А. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРСОНАЛА БАНКА 
 

В статье исследовано корпоративную культуру как фактор мотивации труда. Сформировано 
систему критериев оценки сотрудников на основе составляющих корпоративной культуры, что позволяет 
мотивировать сотрудников через ясность целей, обеспечить связь результатов деятельности с 
вознаграждением, оценить потенциал сотрудника и определить потребности развития. Разработана 
система индивидуальной оценки показателей деятельности персонала банка. 

 Ключевые слова: корпоративная культура, критерии оценки, мотивация труда, персонал. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Сучасні умови ведення банківського 
бізнесу, які характеризуються зростанням конкуренції на пріоритетних сегментах 
ринку банківських послуг, вимагають зміни парадигми управління банківською 
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діяльністю та формування корпоративної культури, адекватної потребам ринку та 
орієнтованої на задоволення вимог клієнтів. 

Питання формування, застосування й подальшого розвитку корпоративної 
культури набувають великий науковий і практичний інтерес. Змінюються цінності, що 
затверджувалися раніше (жорстока дисципліна, безумовна слухняність, ієрархія, 
кар’єра, влада, централізація, результат за всяку ціну). На зміну їм приходять інші 
цінності, а саме: самовизначення, участь, колектив, довіра, орієнтація на потреби 
клієнтів, розвиток особистості, творчість, децентралізація, інтелектуальний капітал, 
компетентність. За цих обставин актуальним питанням є дослідження ролі 
корпоративної культури банку у формуванні ефективної системи мотивації трудової 
діяльності персоналу банку.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Теоретичні та практичні аспекти дослідження ролі корпоративної культури в процесі 
формування трудової мотивації знаходять своє відображення у наукових працях таких 
зарубіжних та вітчизняних вчених: С. Адамса, В. Баутина, І. Богомоловой, В. Врума, Б. 
Генкина, А. Егоршина, Є. Лоулера, А. Маслоу, Л. Портера, В. Спивака, С. Шекшні, М. 
С. Дороніної , А. М. Колота , К. Г. Наумік , І. К. Пономарьової, М. В. Семикіної, О. О. 
Хандій, О. Грішнової, Е. Лібанової, В. Петюха [3, 5, 6, 7, 8, 11, 12]. Незважаючи на 
значну кількість публікацій у цій сфері, сьогодні відсутній єдиний комплексний підхід 
до формування корпоративної культури у банківських установах та її вплив на систему 
мотивації персоналу, що потребує подальших досліджень. 

 Цілі статті. Метою статті є визначення корпоративної культури як чинника 
мотивації праці та дослідження вибору стратегій регулювання рівня мотивації праці 
персоналу банку, що дозволить ефективно посилювати чи зменшувати інтенсивність 
мотиваційних процесів, здійснюючи управлінський вплив. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Формування і розвиток корпоративної культури 
має актуальне значення для комерційного банку через те, що в сучасних умовах його 
успіх і розвиток безпосередньо залежить від сприйняття цієї організації споживачами – 
позитивної атмосфери, що склалась в організації, відношення співробітників до 
споживача послуг, взаємозв’язок організації із зовнішнім середовищем, ступеня 
лояльності співробітників [1]. Взаємовідносини з клієнтами банку – один із основних 
факторів розвитку корпоративної культури, яка формує не тільки імідж банку, але і 
виступає ефективним інструментом стратегічного розвитку фінансового бізнесу. Банк з 
грамотно розвинутою корпоративною культурою має великий авторитет на ринку і 
привабливий як для потенційних співробітників, так і для бізнес-партнерів та 
акціонерів [2]. 

 Отже, корпоративна культура, будучи невід’ємним атрибутом банку, з однієї 
сторони втілює в собі систему мотивації персоналу (принаймні, окремі її елементи, що 
складають основу цієї системи), а з іншої сторони вона відповідає стратегічним 
установкам банку. Інакше кажучи , корпоративна культура є ланкою, яка поєднує 
мотивацією персоналу і стратегію банку. 

Для досягнення цілей розвинутої корпоративної культури в роботі пропонується 
комплекс заходів, що складається з таких основних напрямків: 

 Індивідуальна оцінка діяльності; 

 Використання системи управління діяльністю та мотивації; 

 Висвітлення результатів. 
Індивідуальна оцінка діяльності. Одним із елементів формування і розвитку 

корпоративної культури є система мотивації співробітників. Вона має безпосередній 
вплив на формування духовно-емоційного фону життєдіяльності банку, що 
проявляється в сформованому в банку морально-психологічному кліматі,соціально-
психологічному настрої та самопочутті співробітників. Тому для кожного банку 
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необхідно розробити таку схему преміювання співробітників, яка б враховувала 
виконання планових показників структурними підрозділами, а також індивідуальний 
вклад співробітника в загальний результат роботи підрозділу. Це дозволить оцінити та 
заохотити кожного співробітника окремо. При формуванні системи преміювання 
співробітників необхідно звернути увагу на те, що така система має бути гнучкою при 
зміні бізнес-пріоритетів, об’єктивною та зрозумілою для співробітників, але повинна 
залишити місце для управлінських рішень [3, 4]. 

 Система управління діяльністю та мотивації має бути заснована на цінностях, 
стратегії та місії банку для залучення співробітників до цілей банку [5]. З цією метою в 
роботі розроблені критерії оцінки співробітників на основі складових корпоративної 
культури (рис.1 ).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Критерії оцінки співробітників на основі складових корпоративної 

культури  

 
Запропонована система мотивації створена для матеріальної мотивації кожного 

співробітника на основі його роботи за місяць. Кожний співробітник оцінюється 
окремо, базуючись на системі оцінки особистої ефективності співробітника, яка 

Знати бізнес банку та його 
ключових клієнтів, розуміти 
взаємозв’язок різних частин 
бізнесу, їх роль та вплив на 
результат  
Вміти оцінювати бізнес-
ризики, робити адекватні 
висновки про фінансовий стан 
клієнтів  

мислити системно: формувати цілісне різностороннє уявлення про ситуацію, беручи до уваги 
внутрішні та зовнішні фактори  
мислити перспективно: адекватно оцінювати ризики, пов’язані з прийняттям рішень, бачити 
бар’єри на шляху до досягнення поставлених цілей і шляхи їх подолання 
мислити варіативно: пропонувати декілька різних рішень проблеми, не обмежуючись тільки 
стандартними варіантами 

братися за рішення 
складних задач, 
шукати можливості 
для досягнення 
поставлених цілей, а не 
причини для відмови 
від них 
приймати на себе 
відповідальність за 
результат  

встановити та розвивати 
продуктивні відносини з 
ключовими людьми в організації 
та поза нею, вміти заручитись 
підтримкою, знайти 
прихильників своїх ідей  
в спілкуванні бути 
конструктивними, прагнути до 
кооперації  

бути здатним швидко 
перебудовувати свої 
звичні способи 
мислення/дій, якщо в 
нових умовах вони не 
ефективні  
проводити зміни 
максимально 
економічними методами вміти переконувати: чітко аргументувати 

свою позицію, пристосовувати форму 
подання матеріалу до особливостей 
ситуації та аудиторії, враховувати 
інтереси та потреби слухачів  
управляти роботою команди: розподіляти 
ролі, задачі, порядок дій, послідовно 
направляти зусилля членів команди на 
досягнення цілі  
надихати та мотивувати людей на 
досягнення високих результатів, 
допомагати їм проявити свій потенціал  
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дозволяє забезпечити зв'язок зусиль співробітників зі стратегією компанії, мотивувати 
співробітників через ясність цілей, забезпечити зв'язок результатів діяльності з 
винагородженням, оцінити потенціал співробітника і визначити потреби розвитку. 

Особиста ефективність співробітників оцінюється за п’ятьма критеріями оцінки, 
розвитку та заохочення: Удосконалення професійних знань; Інновації/ оптимізація 
робочого процесу; Особиста результативність; Орієнтація на клієнта; Робота в команді. 

Оцінити на індивідуальному рівні кожного співробітника – завдання керівника 
відділу. Потрібно щодня спостерігати і оцінювати безпосередньо кожного підлеглого 
[6]. Для оцінки співробітника в кожному з відділів використовуються критерії нечіткої 
логіки (табл.1)– п’ятибальна шкала:A, B, C, D, E, де A – 5 балів, B – 4 бали, C – 3 бали, 
D- 2 бали, E – 1 бал; D – перехідна оцінка між «E» та «C» (потребує вдосконалення), B 
– перехідна оцінка між «C» та «A» (перевершує очікування) 

Таблиця 1 

Відповідність показників діяльності працівників та їх оцінок 

 Розшифрування оцінок 

Е С А 

Незадовільно Відповідає очікуванням Значно перевершує очікування 

Особиста 

результативність 

 

Не виконує встановлений 

об’єм задач та функцій; 

Якість роботи та 

продуктивність праці нижче, 

ніж у інших співробітників 

підрозділу; 

Відмовляється брати на себе 

додатковий об’єм роботи 

навіть при гострій 

необхідності 

В цілому виконує задачі та 

функції, що передбачені 

посадовою інструкцією та 

планом роботи; 

Демонструє середній по 

підрозділу рівень 

продуктивності праці та 

прийнятний рівень якості 

Своєчасно, якісно та в 

повному обсязі виконує власні 

обов’язки, в тому числі в 

періоди надзвичайної 

завантаженості та стресу; 

Проявляє ініціативу та бере на 

себе додатковий об’єм роботи 

(наприклад, за відсутності 

колеги) 

Удосконалення 

професійних 

знань 

 

Не вважає необхідним 

постійно підвищувати рівень 

своїх професійних знань; 

Не виражає прагнення 

отримувати нові знання в 

своїй та суміжних сферах; 

Уникає участі в навчальних 

заходах  

Розуміє важливість 

підвищення рівня 

професійних знань для 

ефективного виконання 

своїх посадових обов’язків; 

Професійно розвивається  

Удосконалює професійні 

знання;  

Самостійно вивчає найкращу 

практику і сучасні методи 

ведення справи у своїй сфері, 

приймає участь в професійних 

семінарах та тренінгах і 

активно використовує 

отримані знання та досвід з 

метою підвищення 

кваліфікації колег 

Інновації/ 

оптимізація 

робочого процесу 

 

Не пропонує ідей для 

підвищення якості роботи та 

оптимізації робочих процесів 

або ці ідеї носять заздалегідь 

нереалістичний характер; 

Ігнорує позитивний 

інноваційний досвід колег, 

постійно демонструє 

скептицизм 

Пропонує ідеї по оптимізації 

власного робочого процесу, 

які схвалюються для 

подальшої реалізації в 

підрозділі; 

Активно сприймає 

позитивний інноваційний 

досвід колег 

Пропонує цінні інноваційні 

ідеї по підвищенню якості 

роботи і продуктивності праці 

в масштабах підрозділу 

(функції банку) і є лідером 

підрозділу щодо їх 

впровадження; 

Активно ділиться 

інноваційним досвідом з 

колегами («агент інновацій») 

Робота в команді 

 

Недостатньо співпрацює з 

колегами, спільні обговорення 

часто переростають в 

конфлікт; 

Наполягає на своїх інтересам, 

руйнуючи командні; 

Має суттєві зауваження до 

культури спілкування 

Співпрацює з командою 

колег, не обмежується 

тільки своїми обов’язками, 

намагається шукати 

взаємовигідні рішення; 

Може «підстрахувати» 

колегу для досягнення 

командного результату 

Ефективно співпрацює з 

командою колег, ставить 

командні інтереси вище 

власних і суто 

функціональних; 

Бере на себе ініціативу 

пошуку взаємовигідних 

рішень; 

Являється прикладом для 

наслідування по культурі 

спілкування в колективі 
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В кінці кожного місяця керівник оцінює кожного співробітника окремо по 

підпунктам. Далі потрібно використати особисту оцінку співробітника і показники 
ефективності роботи підрозділу за місяць, а потом розрахувати коефіцієнт преміювання 
співробітника. 

Висвітлення результатів. Після підведення підсумків обов’язково всім 
співробітникам повинен надатися зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок - це оцінка дій 
співробітника в минулому, яку повідомляють йому в теперішньому, розраховуючи,що 
внаслідок цього він змінить свої дії в майбутньому. Він включає:  

 Інформацію про процес виконання роботи та її якість; 
 Конкретні факти і приклади дій співробітника; 
 Інформацію про те,що забезпечує покращення результатів діяльності і 

розвитку особистості. 
Впровадження таких заходів для удосконалення корпоративної культури банку 

через мотивацію співробітників дає можливість порівняння динаміки показників 
роботи кожного співробітника в різні періоди часу ( в тому числі для прийняття 
кадрових рішень), показників роботи різних підрозділів згідно широкого переліку 
операцій для прийняття управлінських рішень (виділення підрозділів, в яких доцільно 
змінити кількість операційних вікон, співробітників, рівня оплати їх праці) та більш 
коректного бізнес-планування [7]. 

Висновки. Сьогодні найбільш ефективним у банківській системі є спосіб 
управління, що базується на корпоративній культурі, яка містить визнані в організації 
цінності, стандарти управління, політику відносно розвитку персоналу, правила 
поведінки, соціальні, комунікативні і моральні норми, ритуали, корпоративну 
стилістику та ін. Проте корпоративна культура українських банків вимагає більш чіткої 
систематизації, стандартизації, проведення комплексу заходів, що сприятимуть якісно 
новому підходу до впровадження корпоративних стандартів на практиці. 

Лише ефективне впровадження правильної моделі корпоративного управління та 
спрямований нагляд й оцінка її ефективності є запорукою успішного функціонування 
банківської установи в цілому. З метою забезпечення стабільного розвитку банків та 
підвищення ефективності діяльності банку, керівництву українських банків необхідно 
інвестувати ресурси у формування та вдосконалення корпоративної культури. 
Корпоративна культура повинна знаходитися в центрі постійної уваги менеджерів. 
Вона має сприяти досягненню ефективних результатів діяльності банку на основі 
наближення інтересів адміністрації і персоналу. Формування позитивної корпоративної 
культури дасть змогу підвищити конкурентоспроможність банків та їх послуг як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
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1 2 3 4 

Орієнтація на 

клієнта 

 

Недостатньо доброзичливий; 

Ставить власні інтереси та 

робочі правила вище інтересів 

клієнта («приходьте завтра»), 

зафіксовані обґрунтовані 

претензії з боку клієнтів до 

роботи співробітника 

Якісно і доброзичливо 

взаємодіє з клієнтами ; 

Розуміє потреби клієнтів; 

Самостійно вирішує 

конфліктні ситуації 

Передбачає потреби клієнта і 

пропонує рішення 

задоволення цих потреб; 

Досвід і методи роботи 

співробітника з клієнтами 

рекомендуються як еталонні 

для інших співробітників 

підрозділу 
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ПОДАТКОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

  
 В статті розглядаються причини й необхідність проведення податкової децентралізації в Україні в 

умовах соціально-економічної кризи  в країні. Наголос зроблено на необхідність розширення податкових 
можливостей регіонів України шляхом введення розподілу бюджетоутворюючих податків між ними і 
Державним бюджетом при одночасному закріпленні за регіонами й більших видатків на соціальну сферу. 

 Ключові слова: фіскальна децентралізація, податкова децентралізація, перерозподіл податків, 
регіон, Україна, Донбас, Росія, Іспанія. 

  
Карлин М.И.  

 
НАЛОГОВАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
В статье рассматриваются причины и необходимость проведения налоговой децентрализации в 

Украине в условиях социально-экономического кризиса в стране. Акцент сделан на необходимость 
расширения налоговых возможностей регионов Украины путем введения распределения 
бюджетообразующих налогов между ними и Государственным бюджетом при одновременном 
закреплении за регионами и больших расходов на социальную сферу. 

Ключевые слова: фискальная децентрализация, налоговая децентрализация, перераспределение 
налогов, регион, Украина, Донбасс, Россия, Испания. 

 
Karlin M  

 
TAX DECENTRALIZATION IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
The article deals with the causes and the need for tax decentralization in Ukraine in terms of socio-

economic crisis in the country. Emphasis is placed on the need to broaden the tax capacity regions of Ukraine by 
introducing budget-allocation of taxes between them and the State budget while assigned to the regions and 
greater spending on social services. 

Key words: fiscal decentralization, fiscal decentralization, tax redistribution, region, Ukraine, Donbass, 
Russia, Spain. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Соціально-економічна криза в Україні в 
2014-2015 рр. вимагає пошуку адекватних для країни, яка веде антитерористичну 
операцію в Донбасі, заходів з її подолання. Важливим шляхом виходу з цієї кризи 
могло б стати проведення фіскальної децентралізації, важливою складовою якої є 
податкова децентралізація. Це б дозволило оптимізувати як доходи, так і видатки 
регіонів та країни в цілому. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Питанням фіскальної децентралізації в Україні присвячені роботи І. Вахович, 
Г. Возняк, В. Гейця, В. Дубровського, Т. Калінеску, В. Кравченко, О. Кириленко, 
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І. Крисоватого, А. Кулай, І. Луніної, І. Ропотан, Д. Серебрянської, А. Соколовської, 
І. Сторонянської, Л. Тарангул, Н. Фролової, Н. Южаніної, С. Юрія та інших. Разом з 
тим, в цих роботах недостатня увага приділена питанням перерозподілу основних 
бюджетоутворюючих податків між центром і регіонами Української держави як засобу 
зменшення відцентрових тенденцій в країні та одному із методів повернення територій 
Донбасу до складу нашої країни. 

Цілі статті.  Метою статті є доведення необхідності запровадження нового 
порядку перерозподілу основних бюджетоутворюючих податків між центром і 
регіонами, який би забезпечив не менше 50% податкових надходжень до них. Це 
дозволить зменшити розмір владної ренти, яку поки отримують політики та чиновники, 
які розпоряджаються загальнодержавними коштами, та оптимізувати доходи та видатки 
бюджетів всіх рівнів. 

Виклад основного матеріалу дослідження  з повним  обґрунтуванням 
отриманих наукових  результатів. Однією з проблем проведення децентралізації в 
Україні є те, що для цього не розроблена методологія здійснення податкової 
децентралізації, що призводить до загострення фінансових проблем на місцях. Внесені 
в кінці 2014 р. зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України призвели до 
того, що місцеві бюджети сіл, селищ і міст районного значення залишилися без 
основних доходів: без податку на доходи фізичних осіб та без податку на землю, що 
зробило їх надмірно дотаційними. В 2015р., незважаючи на збільшення податкових 
повноважень місцевих органів влади, коефіцієнт децентралізації податкових 
надходжень становив 19,3 % (за дев’ять місяців 2015р., річний план – близько 17%), 
тоді як у середньому за 2010 – 2014 рр. – 24,8%. Коефіцієнт фінансової залежності 
місцевих бюджетів збільшився до 55,0 % (за  9 міс. 2015р., річний план – 62,0 %), тоді 
як у середньому за 2010-2014 рр. становив 25,7 %. Обсяг субвенцій (як частка ВВП) 
зріс у 3 рази – із 3 % ВВП у 2010р. до 9 % у 2015 р. [1]. 

Однією з причин зменшення податкових надходжень у доходах значної частини 
місцевих бюджетів України в 2015р. стало ігнорування засадничих основ фіскальної 
децентралізації, що може негативно позначитися й на долі податкової реформи в 
Україні. 

За результатами дослідження фахівцями виявлено, що існує досить велика 
кількість підходів до визначення поняття «фіскальна децентралізація» і кожен з них є 
доцільним. Загалом підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників зводяться до 
розуміння фіскальної децентралізації як розширення прав і компетенцій місцевих 
органів влади у сфері місцевих фінансів. 

Основоположником теорії фіскальної децентралізації є американський економіст 
Чарльз Тібу, який у своїй праці «Економічна теорія фіскальної децентралізації в 
публічних фінансах: необхідність, джерела й використання» (1961р.) обґрунтував, що 
саме фіскальна децентралізація – це процес, який дає змогу субнаціональним органам 
управління отримувати автономію щодо фінансування і забезпечення населення 
суспільними товарами й послугами. Вчений довів, що за умови фіскальної автономії 
субнаціональних органів управління публічні видатки відповідатимуть індивідуальним 
уподобанням споживачів згідно з їхніми потребами. 

Значний внесок у розвиток теорії децентралізації, зокрема фіскальної, зробив 
англійський учений-економіст В. Оутс. Він запропонував таке визначення цього 
терміна: децентралізація – право незалежного ухвалення рішень децентралізованими 
одиницями. Таким чином, регіональні й місцеві органи мають змогу самостійно 
приймати рішення щодо фінансових питань і питань і управління територією. 

Розширені за умов фіскальної децентралізації власні повноваження територій 
мають відповідним чином опиратися на фінансування за рахунок власних доходів 
джерел (а отже, делеговані – за рахунок ресурсів, що спеціально виділяються 
відповідним органом). Тільки за таких умов буде забезпечуватися волевиявлення 
членів кожної територіальної громади в межах її власної компетенції. Саме при такому 
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підході досягається максимальна ефективність як результат взаємозалежності доходів 
та видатків територій. 

В європейській правовій літературі фіскальна децентралізація включає такі 
основні ланки як: 

- децентралізація видатків – надання місцевим органам влади фінансових ресурсів 
для виконання покладених на них завдань; 

- децентралізація доходів – закріплення за місцевим самоврядуванням своїх 
функцій;  

- забезпечення самостійності місцевих органів влади у встановленні їх розмірів, 
що поки не реалізується в Україні. 

 Аналіз основних моделей фіскальної децентралізації, а також їх модифікацій 
продемонстрував суттєві національні відмінності даного процесу. Не можна 
однозначно сказати, яка з моделей фінансування місцевої влади є найкращою і 
найефективнішою. Універсальної моделі ефективної фіскальної децентралізації поки не 
розроблено, але, на наш погляд, Україні в цьому питанні слід орієнтуватися на досвід 
країн – членів ЄС. 

Англійські фахівці Г. Хюۥз та С. Сміт, досліджуючи бюджетні системи країн 
Організації Економічного Співробітництва та Розвитку, згрупували моделі фіскальної 
децентралізації у чотири групи за схожістю підходів до регулювання міжбюджетних 
відносин, особливостями філософії бюджетного федералізму, співвідношенням ролей 
центральної і субнаціональної влади. Перша група характеризується відносно великою 
самостійністю регіональної і місцевої влади, що спиралися на широкі податкові 
повноваження. Друга група включає країни з особливо великою часткою участі 
нецентральної влади у фінансуванні соціальних видатків. До третьої групи входять 
федеративні країни, що мають суттєвий ступінь автономності бюджетів різного рівня у 
поєднанні з розвиненою системою їх співробітництва. Моделі фіскальної 
децентралізації четвертої групи характеризуються значною фінансовою залежністю 
регіонів від центрального бюджету. 

Діючий бюджетний механізм в Україні, при якому місцеві ради вищого рівня 
встановлюють відрахування від податків і зборів та дотацій, призводить до погіршення 
функціонування місцевих бюджетів нижчого рівня. Нормативи, встановлені у 
законодавстві, часто не враховують обсягів наявних фінансових ресурсів місцевих 
бюджетів. 

Центральний уряд, який займається загальнонаціональними завданнями і 
географічно розташований у столиці, фізично не може орієнтуватися в проблемах 
різнорідних регіонів країни. Тому, ґрунтуючись на неповній інформації, він не здатен 
ефективно витрачати бюджетні ресурси в багатьох напрямках. В Україні це особливо 
проявилося у катастрофічному стані місцевих автодоріг, оскільки кілька років тому 
назад кошти на їх ремонт були передані в центр, значна частина з яких була 
розкрадена. 

Ключовою умовою процесу фіскальної децентралізації є не тільки формальне 
дотримання прав територіальних громад на місцеве самоврядування, але і забезпечення 
реальної спроможності вирішувати питання місцевого значення. Це, в свою чергу, 
передбачає, що за органами місцевого самоврядування мають бути закріплені такі 
фінансові ресурси, щоб у повному обсязі забезпечували виконання ними власних 
повноважень. 

Переважна більшість територіальних громад України через їх надмірну 
подрібненість та надзвичайно слабку фінансову базу виявилась неспроможною до 
виконання повноважень місцевого самоврядування, а регіональна влада не в змозі їм 
допомогти. Майже 70% кількість територіальних громад в Україні має населення 
менше 2 тис. осіб. При незначній кількості населення у громаді виникають проблеми із 
наповненістю шкіл, відсутністю дитячих садків, ФАПів, бюджет місцевої ради такої 
громади фактично є майже на 100% заробітною платою голови, секретаря ради та 
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працівників сільради. Держава не в змозі утримувати за бюджетний кошт територіальні 
органи центральних органів виконавчої влади у всіх районах і громадах, що ускладнює 
вирішення проблем населення. Отже, існуюча в Україні система місцевого 
самоврядування не відповідає потребам суспільства. 

Тому процес фіскальної децентралізації в Україні повинен бути спрямований як 
на створення спроможних, самодостатніх громад, які б володіли відповідними 
матеріалами, фінансовими ресурсами, територією та об’єктами соціальної 
інфраструктури, необхідними для ефективного виконання покладених на їхні органи 
місцевого самоврядування завдань та функцій, так і фінансово спроможних регіонів. 

Фіскальна децентралізація в Україні повинна передбачати розширення дохідної 
бази громад і регіонів за рахунок місцевих послуг та інших власних джерел місцевих 
доходів на фоні зменшення частки міжбюджетних трансфертів й інших джерел, 
контрольованих центральними органами влади. 

Принципами успішної децентралізації з точки зору ОЕСР є: чіткий розподіл 
фінансових функцій, прийняття обґрунтованих рішень, дотримання місцевих 
пріоритетів та підзвітність, чого поки не вистачає в Україні. 

Складність здійснення фіскальної та податкової децентралізації на вказаних вище 
засадах пояснюється існуванням  так званого “бюджетного розриву”, зміст якого 
полягає в наступному [2, с.5]. Це – індикатор довгострокової збалансованості 
державних фінансів, який розраховується з урахуванням тривалого бюджетного 
обмеження держави, яке пов’язує доходи і видатки держаного бюджету на великих 
часових інтервалах. Основними факторами бюджетних дисбалансів виступають в 
Україні необхідність збільшення витрат на оборону, на пенсійне та медичне 
обслуговування, а також необхідність зниження податків на реальний сектор 
економіки, щоб стимулювати приплив інвестицій в економіку України. Тому важко 
погодитися з думкою Міністра фінансів нашої країни Н. Яресько, що зменшення ставок 
податків не є необхідною передумовою для відновлення інвестицій та економічного 
зростання [3]. 

Досвід проведення ліберальних податкових реформ у постсоціалістичних країнах 
ЄС показав, що, як правило, у процесі трансформацій відбуватися зниження ставок 
податків на доходи фізичних осіб і прибуток підприємств. Поширеною є практика 
переходу й до пропорційного податку на доходи фізичних осіб. Щоправда, у 
Словаччині та Чехії пропорційний податок проіснував лише до 2013р.. На відміну від 
податків на доходи, динаміка стандартних ставок ПДВ у постсоціалістичних країнах 
ЄС характеризувалася тенденцією до зростання, їх середній рівень протягом 2000 – 
2014 рр. підвищився з 20,6 до 22,2%. І лише дві країни ЄС знизили ставку податку – 
Чехія (з 22 до 21%) і Словаччина (з 23 до 20%) [4]. 

 Враховуючи відцентрові тенденції в країнах ЄС, які проявилися в останні роки, 
важливо врахувати досвід цих країн щодо розширення податкових повноважень 
окремих регіонів ряду країн ЄС. 

Важливим для вивчення в Україні є досвід реформування механізму розподілу 
податків між регіонами в Іспанії після 2009 р. [5, с.48]. В цій країні тепер регіони  
можуть залишати у себе 50% податку на доходи фізичних осіб (раніше було 33%) та 
податку на додану вартість (раніше – 35%). Крім них, в регіонах Іспанії тепер 
залишається 58% надходжень від акцизів (раніше було – 40%). Але, на жаль, навіть ці 
новації не зупинили населення такої найбільш розвинутої автономії країни, як 
Каталонія, яке в 2015р. абсолютною більшістю голосів проголосувало за відокремлення 
від Іспанії. 

Однією з нагальних причин необхідності податкової децентралізації в Україні є 
незацікавленість регіональних еліт (а не тільки населення регіонів) віддавати 
регіональні кошти в центр, оскільки значна частина з них привласнюється вищими 
чиновниками у формі владної ренти (особливо це проявилося при Президенті 
В. Януковичі, особливо - під час підготовки та проведення в Києві чемпіонату Європи з 
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футболу в 2012р.). В результаті, у країні триває напівстихійний, напівсвідомий процес 
децентралізації, - зазначає директор Інституту глобальних стратегій В. Карасьов. Тому 
в Україні, на його думку, вже неможливо провести реформи згоди. Єдиний шлях – це 
реформи знизу, з регіонів, зі створення регіональних економічних кластерів і 
налагодження інституційно-територіальної конкуренції, поліпшення регіональної 
спеціалізації для виходу на світові ринки [6, с.9].  

Про необхідність податкової децентралізації в Україні говорять все більше вчених 
та практиків. 

Так, З. Васильченко наголошує на необхідності використання диференційованих 
нормативів відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів, 
залежно від рівня економічного розвитку області [7]. На думку А. Соколовської такі 
податки, як податок на прибуток і податок з доходів фізичних осіб, повинні 
розподілятися між державним і місцевими бюджетами [8]. Як вважає Л. Тарангул, 
місцевим органам влади необхідно надати право вводити територіальні надбавки до 
місцевих податків, виходячи із особливостей галузевої  і територіальної структури 
виробництва, його впливу на природне середовище в регіоні [9]. І. Вахович та І. 
Камінська виступають за необхідність розщеплення загальнодержавних податків між 
державним і місцевим бюджетами, в тому числі податку на прибуток підприємства і 
ПДВ [10]. Ще більш радикальну позицію займають С. Мельник та С. Криниця, які 
пропонують зараховувати до місцевих бюджетів податок на додану вартість, оскільки 
він, на думку цих авторів, є менш чутливим до кон’юнктури ринку, а його надходження 
прямо пов’язане із результатами економічної діяльності в регіонах [11]. Фахівці з ІРД 
НАН України І. Стoронянська і Г. Возняк говорять про необхідність суттєвого 
збільшення частки податкових надходжень, які повинні закріплюватися за 
територіальними громадами [12]. 

На наш погляд, треба зберегти ПДВ, але певну його частку доцільно закріпити за 
регіональними бюджетами, так як він забезпечує більшу стійкість бюджетних 
надходжень, Він також є менш чутливим до кон’юнктурних коливань у роздрібній 
торгівлі. Крім того, ПДВ має переваги з точки зору податкового адміністрування, 
оскільки є менша кількість платників даного податку, а також відсутня необхідність 
перевірки з боку податкових органів факту кінцевого використання товару (послуг); у 
випадку ПДВ дані податкового обліку підприємства можуть бути використані також 
для контролю за правильністю обчислення та сплати як ПДВ, так і податку на 
прибуток. 

Все це говорить на користь збереження ПДВ у податковій системі України, разом 
з тим доцільно змінити порядок його перерозподілу, перенаціливши його й на 
вирішення соціальних проблем в регіонах країни. Тому було б доцільним в Україні 
«прив’язати» розподіл ПДВ (між регіонами і центром) до кількості населення в тому чи 
іншому регіоні: чим більша його чисельність, тим більший відсоток ПДВ потрібно 
віддати державі, оскільки за рахунок цього податку повинні утримуватися органи 
правопорядку, армія тощо. Але збільшення частки відрахувань від ПДВ у регіональні 
бюджети треба робити поступово, одночасно збільшуючи частку соціальних витрат, які 
повинні фінансуватися з регіональних бюджетів. 

Понадпланові надходження ПДВ доцільно ділити між регіоном і центром у 
співвідношенні 50% на 50%, щоб стимулювати керівництво регіонів до його 
збільшення, для підвищення частки експортно направлених галузей в областях, для 
зменшення виводу капіталу з регіонів в офшори. 

При реальному запровадженні в Україні податку на майно за зразком країн ЄС 
(насамперед Франції), а не у формі існуючого у нашій країні податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, це також могло б вирішити частину проблем з 
фінансуванням соціально-демографічних проблем регіонів України, насамперед у 
великих промислових містах, де незадовільна екологія провокує значну смертність 
серед населення, в першу чергу, працездатного віку. 
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Для підвищення фінансової забезпеченості регіонів доцільно змінити й механізм 
перерозподілу податку на прибуток підприємств (ПНП). Так, колективом вчених з ІРД 
НАН України пропонується передавати 25% ПНП місцевим бюджетам, що дозволило б 
суттєво покращило фінансово спроможність регіонів [13]. 

Проведені І. Вахович та І. Ропотан розрахунки показали, що при збільшенні 
частки спрямування ПНП у місцеві бюджети (за інших рівних умов) обсяг трансфертів 
у них зменшується. Так, при 100%-му спрямуванні ПНП до державного бюджету 
частка трансферів у структурі місцевих бюджетів становитиме 56%, а при 100%-му 
направленні ПНП до місцевих бюджетів частка трансферів до них становитиме 0% [14]. 
Враховуючи напіввійськовий стан в Україні в 2015-2016 рр., необхідно шукати 
проміжний варіант розподілу ПНП між державним і місцевими бюджетами. 

На наш погляд, механізм перерозподілу ПНП в сучасних умовах повинен бути 
наступним [15]. Виходячи з пропозицій мерів найбільших міст України, на місцях 
треба залишати близько 50% ПНП, але за умови, що й 50% всіх належних їм дотацій, 
субвенцій і субсидій вони також будуть фінансувати зі своїх бюджетів. 

Понадпланові надходження від ПНП доцільно повністю залишити в регіонах, щоб 
стимулювати їх керівництво до створення нових виробництв і робочих місць у 
регіонах, у тому числі інноваційного спрямування.  

В цілому новий механізм перерозподілу ПДВ і ПНП має призвести до того, щоб у 
регіонах з часом залишалося не менше 50% податкових та інших платежів, а не 30%, як 
було в 2013 р., та 20%, як це було в 2014 р.. Тільки таким чином можна буде зупинити 
відцентрові тенденції в Україні та забезпечити ефективніше надання соціальної 
допомоги в регіонах. 

Введення у 2015 р. 5-ти процентного місцевого акцизу на ряд товарів центральна 
влада розглядає як засіб здійснення податкової децентралізації, хоча багато експертів 
критикують цю податкову новелу. Українській владі доцільно прислухатися до думки 
європейських експертів з цього питання. «Запровадження місцевого акцизу насамперед 
не відповідає нормам ЄС та Угоді про асоціацію, - зазначає експерт  Ангела Бочі. – 
Ніде у світі такий податок не використовується, бо не є таким же ефективним як, 
наприклад, інші способи підвищити вартість підакцизної продукції» [16]. 

Висновки. Аналіз пропозицій фахівців України щодо зміни механізму 
перерозподілу бюджетоутворюючих податків між центром і регіонами дозволяє 
запропонувати наступні підходи до вирішення вказаної проблеми. 

Для збільшення фінансових ресурсів регіонів України та координації їх 
фіскальної політики сьогодні слід основні фінансові ресурси передати на рівень 
регіонів, а не місцевих громад, як це пропонує уряд. 

Для удосконалення фіскальних відносин необхідно в основу розподілу ПДВ між 
центром і регіонами України покласти чисельність населення кожного регіону, 
оскільки це – єдиний критерій, з яким погодяться жителі всіх регіонів. Відповідно, ПДВ 
з регіонів повинно надходити до центру пропорційно частці кожного регіону в 
населенні України. За запропонованого нами підходу до розподілу ПДВ його 
відшкодування повинні також здійснювати самі регіони, що стимулюватиме їх до 
розвитку експортно орієнтованих виробництв та обмежуватиме експортерів у їх 
бажанні отримати незаконне відшкодування ПДВ. Але перехід до перерозподілу ПДВ 
на користь регіонів треба здійснювати поступово, враховуючи складну соціально-
економічну ситуацію в країні. Податок на прибуток підприємств треба розподіляти за 
принципом 50 х 50: половина повинна залишатися у регіонах, а друга половина має 
направлятися до Державного бюджету України. Але при цьому 50% належних регіону 
дотацій, субвенцій та субсидій слід фінансувати за рахунок регіонального бюджету. Це 
дасть можливість оптимізувати соціальні витрати у регіонах. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Показано, что в настоящее время объективно назрела необходимость решения проблем техники 

межбюджетного регулирования с целью обеспечения равномерности поступлений собственных доходов 

местных бюджетов, а также оценки уровня самодостаточности бюджетов муниципальных образований. 

Для этого, посредством проведенного анализа, авторы демонстрируют результаты изменений общего 

объема налоговых поступлений и, в частности, имущественных налогов, мобилизованных в бюджете 

муниципального образования «Город Магадан» за 2012–2014 г.,  а также межбюджетных трансфертов в 

Магаданской области.  

В частности, отмечается, что фискальная роль имущественных налогов в доходах местного 

бюджета г. Магадана за исследуемый период не превышала 5%; удельный вес в общей сумме налоговых 

поступлений налога на доходы физических лиц составлял 23,0 – 29,9%; доля межбюджетных 

трансфертов в общем объеме поступлений составляла от 56,2 % до 66,1 %; наблюдается спад на 15–16%.  

С этой точки зрения разработка мер по увеличению налоговых поступлений в доходную часть 

бюджета муниципального образования «Город Магадан», является своевременной и актуальной. 

Предложенные авторами отдельные направления могут быть использованы органами власти при 

разработке бюджета муниципального образования.  

Ключевые слова: налоговая система, бюджеты муниципальных образований, реформа 

межбюджетных отношений, доходы и расходы местных бюджетов, Магаданская область, 

муниципальное образование «Город Магадан» 
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METHODS OF IMPROVING THE SYSTEM OF MINICIPAL BUDGET INCREASES 

 
Currently there is a need to objectively address the issue of budgetary control to ensure smooth flow of 

own revenues of local budgets , as well as assessing the level of self-sufficiency of municipal budgets. To do 

this, through the analysis, the authors show the results of changes in total tax revenue, in particular, property tax, 

mobilized in the budget of the City of Magadan municipality in 2012-2014, as well as intergovernmental 

transfers in the Magadan region.  

It is noted that the fiscal role of property taxes of the income of the local budget of Magadan during the 

study period did not exceed 5 %; share in total tax revenue of the tax on personal income amounted to 23.0 – 

29.9%; the share of intergovernmental transfers in the total revenue was from 56.2 % to 66.1%; there is a decline 

of 15 – 16 %.  

From this perspective, the development of measures to increase tax revenues in the budget revenue of the 

City of Magadan municipality is timely and relevant. The various avenues proposed by the authors may be used 

by the authorities in the development of the municipal budget. 

Key words: tax system, municipal budgets, intergovernmental relations reform, revenues and 

expenditures of local budgets, Magadan Region 
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МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОПОВНЕННЯ БЮДЖЕТІВ 

МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 

 
Показано, що в даний час об'єктивно назріла необхідність вирішення проблем техніки 

міжбюджетного регулювання з метою забезпечення рівномірності надходжень власних доходів місцевих 

бюджетів, а також оцінки рівня самодостатності бюджетів муніципальних утворень. Для цього, за 

допомогою проведеного аналізу, автори демонструють результати змін загального обсягу податкових 

надходжень і, зокрема, майнових податків, мобілізованих в бюджеті муніципального освіти «Місто 

Магадан» за 2012-2014 р, а також міжбюджетних трансфертів в Магаданській області. 

Зокрема, наголошується, що фіскальна роль майнових податків у доходах місцевого бюджету м 

Магадана за досліджуваний період не перевищувала 5%; питома вага в загальній сумі податкових 

надходжень податку на доходи фізичних осіб становив 23,0 - 29,9%; частка міжбюджетних трансфертів у 

загальному обсязі надходжень становила від 56,2% до 66,1%; спостерігається спад на 15-16%. 

З цієї точки зору розробка заходів по збільшенню податкових надходжень у дохідну частину 

бюджету муніципального освіти «Місто Магадан», є своєчасною і актуальною. Запропоновані авторами 

окремі напрямки можуть бути використані органами влади при розробці бюджету муніципального 

освіти. 

Ключові слова: податкова система, бюджети муніципальних утворень, реформа міжбюджетних 

відносин, доходи і видатки місцевих бюджетів, Магаданська область, муніципальне утворення «Місто 

Магадан» 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами. Проблемы, связанные с недостатками существующей 

бюджетной системы и межбюджетных отношений достаточно актуальны,  в связи с 

чем, в ряде регионов Российской Федерации ведется активная работа по выявлению и 

использованию резервов местного бюджета и совершенствованию системы сбора 

налогов в доходную часть бюджета с целью наиболее полного ее исполнения. 

В различных уровнях социально–экономического развития муниципальных 

образований, применение единых для всех местных бюджетов нормативов отчислений 

от федеральных и региональных налогов обуславливает необходимость выравнивания 

их в обеспечении бюджетов. Решение данного вопроса в рамках сложившейся системы 

межбюджетных отношений происходит в основном через механизм финансовой 

поддержки, что сохраняет зависимость органов местного самоуправления от 

вышестоящих органов государственной власти. Все это ведет к финансовой 
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нестабильности – важному фактору, отрицательно влияющему на социально–

экономическое развитие территорий. 

Статья 8 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) 1 гласит, что 

«под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований».  

В условиях рыночных отношений налоговая система является основой 

финансово–кредитного механизма государственного регулирования экономики. От 

того, насколько точно построена система налогообложения, зависит эффективное 

функционирование всего народного хозяйства в целом и муниципальных образований в 

частности. 

Анализ последних исследований, в которых начато решение проблемы. В 

настоящее время реформирование систем местного самоуправления и бюджетного 

процесса в России предопределяют значительную актуальность проблем создания 

прочной финансовой базы муниципалитетов, основу которой составляют местные 

бюджеты.Проблемные вопросысбалансированности бюджетов и реализации принципа 

самостоятельности местной бюджетной системы связаны с увеличением доходной 

части местных бюджетов за счет налогов. 

Следует отметить, что в результате реформ межбюджетных отношений 

достигнута некоторая стабильность в формировании доходов бюджетов всех уровней. 

Но до конца вопрос о межбюджетных отношениях все же не проработан. Особенно это 

касается бюджетной системы местного уровня, о чем свидетельствует такое положение, 

когда в общей структуре доходов местных бюджетов Российской Федерации налоговые 

доходы составляли порядка 30%, межбюджетные трансферты из субъектов Российской 

Федерации –  26%, делегированные полномочия –  33% [5].  

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. В частности, основным источником 

формирования бюджета муниципального образования «Город Магадан», 

расположенного на территории Крайнего Северо-Востока России, являются 

межбюджетные трансферты. Их доля в общем объеме поступлений составляет от 56,2 

% в 2012 г. до 66,1 % в 2014 г.  

Согласно ст. 15 НК РФ в бюджеты муниципальных образований подлежат 

зачислению два местных налога, а именно: налог на землю и налог на имущество 

физических лиц. Однако в настоящее время данные налоги дают лишь 2,0 % доходов 

местного бюджета. 

Система имущественного налогообложения в действующей налоговой системе РФ 

– наиболее слабо отработанная область налоговых отношений. Этим объясняется 

низкая фискальная и регулирующая роль имущественных налогов. 

Между тем, значимость имущественных налогов заключается в высокой степени 

стабильности налоговой базы. Имущественные налоги не зависят от результатов 

финансово–хозяйственной деятельности налогоплательщиков, что позволяет 

рассматривать их в качестве стабильных источников формирования доходов 

региональных и местных бюджетов. 

Фискальная роль имущественных налогов в доходах местного бюджета г. 

Магадана не превышает 5%: в 2012 г. – 4,2%; в 2013 г. – 4,5%; в 2014 г. – 4,2%. 

При этом темпы роста общего объема налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет по муниципальному образованию «Город Магадан» 
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значительно превышают рост имущественных налогов. Сравнительная характеристика 

изменений общего объема налоговых поступлений и имущественных налогов в бюджет 

МО «Город Магадан» за 2012 – 2014 годы приведена в таблице 1.  

Таблица 1 

Динамика общего объема налоговых поступлений и имущественных налогов, 

мобилизованных в консолидированный бюджет  по МО «Город Магадан» за 2012 – 

2014 г. 
Период  Период Период Темп роста, % 

2012г. 2013г. 2014г. 2012/2013г.г. 2013/2014г.г. 

Налоговые поступления, млн. руб. 

1 882,3 2168,5 1822,3 115,2 84,0 

В том числе имущественные налоги, млн. руб. 

104,7 138,8 116,7 132,5 84,8 

 

Несмотря на выраженную тенденцию роста в 2013 г. по отношению к 2012 г., 

уровень мобилизации имущественных налогов значительно отстает от общих 

налоговых поступлений. Это обусловлено несовершенством механизма их взимания и 

неэффективностью практики администрирования имущественных налогов. А в 2014 г. 

наблюдается спад на 15–16% и по налоговым поступлениям в целом, и по 

имущественному налогу в частности, что характеризуется общими кризисными 

явлениями в стране. 

До начала 2015 г. одна из основных причин низкой фискальной роли 

имущественных налогов заключалась в том, что налоговой базой их исчисления 

являлась еще кадастровая (земельный налог) или инвентаризационная стоимость (налог 

на имущество физических лиц), в десятки раз отличающаяся от оценки рыночной. С 

2015 г. этот налог уже взимается с рыночной стоимости объекта налогообложения. 

Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются граждане – 

собственники следующего имущества: жилых домов, квартир, комнат, дач, гаражей и 

иных строений, помещений и сооружений. Учет такого рода имущества ведется 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Именно от них и поступает информация в налоговые 

органы, на которые возложена обязанность по исчислению налога [3]. 

 Согласно ст. 85 НК РФ сведения о регистрации недвижимого имущества и его 

владельцах представляются в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, то 

есть достаточно оперативно. Однако налоговым органам трудно обеспечить 

поступление данного налога в местные бюджеты по ряду причин. Основная из них – 

неполный учет объектов налогообложения. Массовый характер имеют факты 

уклонения владельцев вновь построенных жилых домов от регистрации своего 

имущества, в частности объектов незавершенного строительства. Как правило, это 

дома, пригодные для проживания, но их владельцы не регистрируют дома как объекты 

недвижимости и не получают документы, подтверждающие право собственности. Что 

касается дач и гаражей, то здесь на учет поставлены единицы соответствующих 

объектов. Отсюда местные бюджеты несут большие потери в связи с неполным учетом 

объектов налогообложения. 

 Другая причина низкого поступления налога на имущество физических лиц – это 

налоговая база. Как было сказано выше, в соответствии с законодательством до 2015 г. 

налог исчислялся от инвентаризационной стоимости имущества. «Инвентаризационная 

стоимость – это восстановительная стоимость объекта с учетом износа и динамики 

роста цен на строительную продукцию, работы и услуги [2]». До 2015 г., 

инвентаризационная стоимость была значительно меньше рыночной по оцениваемым 

consultantplus://offline/ref=0C84F08400F3D0E88C752A135610D4A8ACDFB60E307978787743908F2B743216424287FA00BC42DCA


Економічний форум 1/2016 

 

296 
 

объектам недвижимости.  

Еще одной проблемой поступления данного налога в местные бюджеты является 

освобождение от уплаты налога на имущество индивидуальных предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы. При этом законодательно нигде не 

прописан механизм предоставления такого освобождения. У налогового органа 

отсутствует информация для автоматического предоставления освобождения. 

Обложению налогом подлежит все имущество гражданина, принадлежащее ему на 

праве собственности, и, какое именно имущество подлежит освобождению от уплаты 

налога в связи с его использованием для осуществления предпринимательской 

деятельности, выявить достаточно сложно. 

Возможность повышения доходов местных бюджетов за счет налога на 

имущество физических лиц в значительной степени может быть реализована при 

условии наиболее полного учета в целях налогообложения рыночной стоимости этого 

имущества. По оценкам налоговых органов, поступления от данного вида налога при 

выполнении указанного условия должны в среднем увеличиться в 10 раз, а если при 

этом и ставка налога будет установлена в размере одного процента от рыночной 

стоимости строений, принадлежащих физическим лицам, то доля поступлений в доход 

местных бюджетов от рассматриваемого налога должна возрасти до 32% общего 

объема их доходов. 

Вместе с тем требуют существенной проработки вопросы о социальных 

последствиях увеличения данного налога, системе льгот и скидок по нему. Сохранение 

за налогом на имущество физических лиц статуса местного налога заинтересовывает 

муниципалитеты оперативно учитывать особенности состояния объектов 

недвижимости, конъюнктуру на их рынке в разрезе отдельных территорий для 

максимально достоверного определения размеров налогооблагаемой базы. 

Объем средств, за анализируемый период, поступающих от второго местного 

налога – земельного налога также незначителен. При этом, по ряду экспертных оценок, 

в настоящее время почти 70% земли в России выведено из налогооблагаемой базы 

земельного налога, поскольку эта земля относится к федеральной собственности (земли 

запаса, лесной фонд, военные объекты и др.), что лишает муниципалитеты стабильного 

источника доходов от земельного налога. 

Кроме этого следует иметь в виду, что сельскохозяйственные угодья, 

распределенные еще в 90–е гг. прошлого столетия по земельным паям, были в 

дальнейшем за бесценок перепроданы. Новые приобретатели не произвели выдел 

земельного участка в натуре в счет доли в праве общей собственности на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения, не прошли достаточно дорогостоящую 

процедуру межевания и кадастрового учета земли. Соответственно, данные лица не 

зарегистрировали свое право собственности в Едином государственном реестре прав на 

объекты недвижимого имущества и не являются плательщиками земельного налога, т.к. 

земельный налог уплачивается собственником земельного участка. В соответствии с п. 

1 ст. 394 НК РФ максимальная его ставка составляет всего 0,3% от кадастровой 
стоимости земель сельскохозяйственного назначения и 1,5% от прочих земель.  

На объем дохода местного бюджета от земельного налога основное влияние 

оказывает переоценка кадастровой стоимости земель. В результате проведенного 

изменения кадастровой стоимости земель, существенно возросла их кадастровая 

стоимость. Таким образом, проблема собираемости земельного налога неразрывно 

связана с проведением земельной и административной реформ, которые буксуют по 

всей стране. Необходимо также ускорить регистрацию прав на земельные участки и 

провести их кадастровую оценку. 

consultantplus://offline/ref=9246A68842FA7AD754AF6A48523D95680897D7DD99ABCF5E23EC58664261C5057CE8FBAABD29JEqDX
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Переход к исчислению земельного налога в зависимости от кадастровой 

стоимости земельных участков вместо установления фиксированных платежей за 

единицу земельной площади позволил увеличить размер данного налога и усилить 

заинтересованность местных органов власти в его поступлении в муниципальные 

бюджеты. Однако обращают на себя серьезное внимание вопросы масштаба 

предоставления льгот субъектам хозяйствования без соответствующей компенсации 

выпадающих доходов местным бюджетам. Увеличению поступлений в них земельного 

налога способствовало бы решение вопроса о сокращении перечня льгот, в частности 

по земельным участкам, занятым объектами использования атомной энергии, пунктами 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, находящимся в федеральной 

собственности, своевременная и полная компенсация средств местным бюджетам по 

предоставленным льготам. 

Важно и совершенствование методики кадастровой оценки земельных участков, 

периодическое её уточнение, с целью максимально достоверного определения реальной 

их стоимости, исключения различных технических ошибок, искажающих такую 

оценку. 

Негативное влияние на поступление налога оказывает тот факт, что в сведениях о 

земельных участках, представляемых Роснедвижимостью в местные налоговые 

инспекции, имеется множество ошибок и неточностей. В частности, выявлено большое 

количество земельных участков, по которым нет данных о месте расположениях их 

владельцев. Указанные недостатки создают ситуацию, при которой сложно 

идентифицировать потенциального плательщика указанного налога. 

Таким образом, развитие имущественного обложения в России в современных 

условиях и с точки зрения пополнения доходов муниципальных бюджетов имеет 

весьма неплохие реальные перспективы.  

Среди зачисляемых в бюджет муниципального образования налоговых доходов 

одним, из наиболее значимых, является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Обусловлено это высокой социальной, экономической и политической значимостью 

данного вида налога. Его налогоплательщики представляют собой широкий круг лиц, 

получающих те или иные доходы. При этом особенный характер подоходного налога 

выражается в закреплении обязанности каждого физического лица, независимо от его 

национальности, гражданства, социального статуса или иных критериев, уменьшить 

полученные им суммы доходов на установленные законом суммы налога [4]. 

Однако следует констатировать, что его удельный вес в общей сумме налоговых 

поступлений местного бюджета г. Магадана не велик и снижался за анализируемый 

период. Он составляет 29,9% в 2012 г., 28,3 – в 2013 г. и 23,0% в 2014 г. Этот налог 

выступает важным инструментом регулирования занятости населения и уровня оплаты 

труда, легализации доходов, и, в конечном счете, рычагом, играющим решающую роль 

в регулировании объема поступлений в бюджет. Поэтому как для субъектов 

Российской Федерации, так и для муниципальных образований особое значение имеет 

увеличение налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. 

Повышение значимости налога на доходы физических лиц для муниципальных 

бюджетов сегодня связано и с активизацией политики роста доходов населения, с 

созданием дополнительных рабочих мест, с ростом заработной платы и индексацией её 

в связи с инфляцией. НДФЛ, являясь федеральным налогом, полностью поступает в 

местные и региональные бюджеты. Ст. 222 НК РФ предусматривает право 

законодательных органов субъектов Российской Федерации учитывая особенности 

региона, под которыми в первую очередь следует понимать бюджетные возможности 

(дотационный регион или регион–донор), изменять в пределах, установленных в НК 
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РФ, размеры социальных и имущественных налоговых вычетов. Реализация данных 

полномочий объективно создает предпосылки для увеличения доходной части 

регионального и местных бюджетов. 

В Российской Федерации при взимании налога на доходы физических лиц 

предусмотрено применение налоговых вычетов (стандартных, социальных, 

имущественных и профессиональных). 

Размеры налоговых вычетов установлены в НК РФ и могут применяться 

физическими лицами только при получении доходов, облагаемых по ставке 13%. То 

есть налоговые вычеты – это право, а не обязанность. Практика показывает, что не все 

категории налогоплательщиков пользуются этим правом, а значит, объективно 

существуют законодательные возможности по ограничению размеров налоговых 

вычетов с целью увеличения налоговых поступлений. 

Результаты проведенного анализа законодательной базы регионов России 

показывают, что в настоящее время ни в одном субъекте Российской Федерации 

законодательный орган субъектов РФ не воспользовался предоставленным данной 

статьей правом. 

С учетом дотационности Магаданской области, и права законодательных органов 

субъектов Российской Федерации по изменению размера социальных и 

имущественных вычетов возможно внесение следующих изменений: 

1. В отношении социальных налоговых вычетов: 

– уменьшить размер социального вычета по благотворительности с 25% от 

доходов до 10%. Это обусловлено тем, что физические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность, – люди в большинстве случаев состоятельные и 

имеют достаточные возможности уплачивать НДФЛ без каких–либо преференций, 

– ограничить совокупность социальных вычетов на обучение, лечение и уплату 

страховых взносов на негосударственное пенсионное страхование до 100 000 руб. 

Данное предложение направлено, главным образом, на ограничение в получении 

физическими лицами третьего, четвертого и последующих высших образований как 

нецелесообразных действий в рамках приоритетных направлений развития экономики 

Российской Федерации. 

2. В отношении имущественных налоговых вычетов, связанных с приобретением 

и строительством жилья, предлагается уменьшить их размер до 1000000 руб. с 

ограничением в их использовании до двух раз, устранив при этом часто возникающую 

на практике конфликтную ситуацию между покупателями и продавцами недвижимости 

по установлению цены реализации в договоре, равной 1000000 руб., если фактическая 

цена продажи недвижимости превышает 1000000 руб. 

При этом, реализуя данное право в отношении корректировки социальных и 

имущественных налоговых вычетов, можно объективно ожидать роста доходов 

регионального и местных бюджетов без существенного ущерба социальной 

составляющей данного вопроса. 

Для нормального развития экономического оборота и функционирования 

налоговой системы любого государства характерно надлежащее исполнение своих 

обязанностей всеми налогоплательщиками. Однако в современных условиях налоговые 

правонарушения приобретают все более массовый характер. Опасность налоговых 

правонарушений состоит в том, что перекрываются каналы поступлений денежных 

средств в доходную часть бюджетов всех уровней и, таким образом, снижается 

результативность бюджетной и налоговой политики Правительства России и субъектов 

Федерации, которые лишаются одного из наиболее действенных средств управления 

экономикой.  

consultantplus://offline/ref=B468093C07788003DCA04029F2E922D60FD481C39C02B0C097C84D501ED1C72E77A2730F635F5D79VFpAX


Економічний форум 1/2016 

 

299 
 

Одним из наиболее значимых факторов, обуславливающих налоговые 

правонарушения в России это несовершенство действующей налоговой системы. В 

результате довольно часто возникает парадоксальная ситуация, когда действия 

налогоплательщиков, по сути направленные на уклонение от уплаты налогов со 

стороны судебной системы признаются законными. При этом ни кто не может сказать и 

оценить размер потерянной налоговой базы.  

В связи с этим добиться перелома ситуации со сбором налогов возможно лишь 

предпринимая решительные действия по сохранению налоговой базы. Для этого 

необходимо ввести принцип сохранения налоговой базы, который будет 

предусматривать, что при невозможности организации – плательщика надлежащим 

образом исполнять обязанности по уплате налогов со сформированной налоговой базы 

государством могут быть предъявлены требования на уплату обязанным лицам – 

исполнительному органу организации, лицам, создавшим организацию и имеющим 

право давать обязательные для организации указания. Тем самым будет достигаться 

главная цель – невозможность уклонения от уплаты налогов физическим лицам, 

фактически осуществляющим свою предпринимательскую деятельность посредством 

создания организаций. Кроме того, этот принцип может способствовать стабильности 

экономических отношений и поддерживать дисциплину в налоговой системе.  

Существенным резервом увеличения поступлений в бюджетную систему является 

активизация работы органов местного самоуправления совместно с инспекциями ФНС 

России по снижению недоимки. Задолженность по налоговым поступлениям 

формируется из недоимки, приостановленных к взысканию платежей и отсроченных 

платежей. Анализ задолженности в местный бюджет показал, что в анализируемом 

периоде задолженность имеет четко выраженнуютенденцию и показывают 

разнонаправленную динамику. Превышение расходов над доходами (дефицит) 

бюджета в 2014 г. составил 277, 8 млн. руб. 

В целях повышения уровня собираемости налогов Инспекцией организована 

работа Комиссии по урегулированию задолженности и повышению эффективности 

взыскания задолженности по обязательным платежам, в работе которой активное 

участие принимают представители Правительства Магаданской области, Мэрии МО 

«Город Магадан», службы судебных приставов, а также правоохранительных органов.  

Работники налоговых органов также принимают участие в заседаниях Комиссии 

по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при губернаторе Магаданской 

области, на которых рассматриваются вопросы исполнения бюджетов, погашения 

имеющейся задолженности, финансовое состояние организаций топливно–

энергетического комплекса. 

Кроме того, в налоговых органах области действуют комиссии по легализации 

объектов налогообложения, на заседании которых рассматривается деятельность 

налогоплательщиков, осуществляющих выплату низкой заработной платы, а также 

заявляющих убытки от финансово–хозяйственной деятельности. 

На постоянной основе проводятся заседания рабочей группы, на которую: 

 приглашаются руководители предприятий, имеющих задолженность; 

 ведется активная индивидуальная работа с налогоплательщиками с вручением 

им требований об уплате налогов; 

 осуществляется вынесение постановлений об обращении взыскания на 

имущество должников; 

 осуществляется взыскание за счет денежных средств путем предъявления на 

расчетные счета инкассовых поручений. 

В целях решения обозначенных проблем, в завершении нашего исследования, 



Економічний форум 1/2016 

 

300 
 

можно выделить основные направления увеличения налоговых поступлений доходной 

части местных бюджетов:  

 учитывая дотационность Магаданской области, и права законодательных 

органов субъектов Российской Федерации по изменению размера налоговых вычетов, 

следует ввести ограничения размеров социальных и имущественных налоговых 

вычетов с целью увеличения поступлений налога на доходы физических лиц;  

 необходимо усилить работу органов местного самоуправления совместно с 

инспекциями ФНС России по снижению недоимки; 

 следует закрепить в качестве местных налогов налоги, применяемые при 

специальных налоговых режимах: единый налог на вмененный доход и налог, 

применяемый при упрощенной системе налогообложения;  

 перевести в разряд местных налогов транспортный налог; 

 установить отчисления от налога на прибыль организаций в местный бюджет; 

 установить норматив зачисления штрафов за административные 

правонарушения в области налогов – 100%, в настоящее время отчисление в местный 

бюджет составляет 50%. 

В целом осуществление мер по увеличению налоговых поступлений в доходную 

часть бюджета муниципального образования «город Магадан» позволит: 

 увеличить объем собственных доходов муниципального образования; 

 максимально использовать налоговый потенциал муниципального образования 

для эффективного и устойчивого развития экономики; 

 повысить уровень жизни населения и расширить платежеспособность 

населения; 

 обеспечить дальнейшее развития малого предпринимательства; 

 создать благоприятные условия для активизации инвестиционных процессов в 

муниципальном образовании; 

 сократить недоимку по налогам и сборам в бюджет муниципального 

образования. 

Выводы. Безусловно, совершенствование системы пополнения бюджетов 

муниципальных образований, снижения потребности в финансовой помощи из 

регионального бюджета включает в себя широкий круг мероприятий, суть которых не 

предполагалось рассмотреть в рамках данной статьи. Такие решения требуют 

детального изучения и соответствующей проработки. Тем не менее, перечисленные 

авторами мероприятия будут способствовать увеличению налоговой базы местного 

бюджета, что, в свою очередь, повысит бюджетную обеспеченность социальных 

программ для населения муниципалитета.  
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У публікації підлягають розгляду питання моделювання діяльності банку як цілісної системи, 

прогнозування окремих показників прибутковості та корпоративного управління ПАТ "ПУМБ" 

застосовуючи регресійний аналіз, метод екстраполяції трендів, що дозволить визначити тенденції зміни 

показників розвитку в часі і описати фактичну усереднену тенденцію зміни аналітичних показників 

заданих часових рядів. Запропоновані методи перевірки адекватності прогнозних моделей 

функціонування банківської системи. 

Ключові слова: банківська система, моделювання, прогнозування, прибутковість, ефективність 

роботи банку, корпоративне управління. 
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PREDICTIVE MODELS EFFICIENCY OF BANKING 

 
The publication to be considered modeling activities of the bank as a whole system, forecasting individual 

profitability and corporate governance of JSC "FUIB" using regression analysis, the method of extrapolation of 

trends that will determine trends in indicators of the time and describe the actual averaged trend in analytical 

indicators specified time series. The methods adequacy test predictive models of the banking system.  

Keywords: banking, modeling, forecasting, profitability, the efficiency of the bank's corporate 

governance. 

 

Кондиус И.С. 

 

ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В публикации подлежат рассмотрению вопросы моделирования деятельности банка как целостной 

системы, прогнозирования отдельных показателей прибыльности и корпоративного управления ПАО 

"ПУМБ" применяя регрессионный анализ, метод экстраполяции трендов, позволит определить 

тенденции изменения показателей развития во времени и описать фактическую усредненную тенденцию 

изменения аналитических показателей заданных временных рядов. Предложенные методы проверки 

адекватности прогнозных моделей функционирования банковской системы. 

Ключевые слова: банковская система, моделирование, прогнозирование, прибыльность, 

эффективность работы банка, корпоративное управление. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. 

У сучасних економічних умовах банки функціонують на ринку, що 

характеризується наявністю значної конкуренції, причому переваги в конкурентній 

боротьбі набуде та організація, в якій система управління буде ефективно справлятися з 

усіма труднощами, що виникають в процесах взаємодії, комунікації та організації 

управлінської діяльності. Таким чином, для забезпечення конкурентних позицій банку 

в умовах ринку необхідно грамотно аналізувати і управляти інформаційними потоками 

з метою впливу на моделі прийняття рішень об'єктами  (суб’єктами) управління банку. 

При моделюванні оцінки ефективності діяльності банку слід враховувати 

специфічні потреби суб’єктів цієї оцінки: регулятора (НБУ), науковців-дослідників, 

менеджменту банку, та інших (клієнти, рейтингові агентства, податкові органи, органи 

місцевої та центральної влади) [1]. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Дослідження ефективності банківської діяльності привертають увагу багатьох 
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вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків. Теорія та методи оцінки ефективності 

банків сформульовані в роботах С. Вейнера, С. Гроскопфа, З. Зангу, У. Купера, 

Є. Родеса, Б. Парка, Л. Сімара, М. Фаррела, А. Чарнеса та ін. Засади прикладного 

використання методів до оцінки ефективності діяльності банківських установ 

представлені в роботах авторів: A. Бергера, А. Бачатпаруя, Р. ДеЯнга(R. DeYoung), 

Р. Ейзенбайса, Eліазіані, Г. Фер’єра, Ф. Форсунда, Д. Хампрі, У. Хантера, C. Куана, 

Л. Местера, C. Тимме. 

Наукові напрацювання в загальній теорії ефективності, рекомендації стосовно 

способів її оцінювання хоча і досить значні, проте поняття ефективності банківської 

системи вцілому, як і методи її оцінки, залишаються недостатньо розробленими як в 

теоретичному, так і в методично-практичному аспектах. 

Цілі статті. Створити прикладне підґрунтя для моделювання та прогнозування 
ефективності банківської діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Незалежно від специфічних вимог користувачів 

розробимо універсальний методологічний підхід до оцінки загальної ефективності 

діяльності банку. Дане дослідження пропонуємо проводити за трьома основними 

напрямками: 1) визначення позиції банку за відносними показникам, що 

характеризують прибутковість банку; 2) аналіз якісних та кількісних характеристик 

управління банком; 3) аналіз та оцінка показників, що впливають на рівень загальної 

ефективності банків.  

Розрахунок залежності між первинними показниками та інтегральними індексами 

ПАТ "ПУМБ", що характеризують рівні прибутковості та корпоративного управління 

баку. 

Для дослідження ефективності роботи банку як цілісної системи, прогнозування 

окремих показників прибутковості та корпоративного управління ПАТ "ПУМБ" 

застосуємо регресійний аналіз, використовуючи метод екстраполяції трендів, що 

дозволить визначити тенденції зміни показників розвитку в часі і описати фактичну 

усереднену тенденцію зміни аналітичних показників заданих часових рядів. Прогнозне 

значення показників прибутковості та корпоративного управління можна одержати за 

допомогою трендової моделі, в якій враховані дві складові: детермінована, що 

формується під впливом врахованих відомих факторів і стохастичної, яка виникає в 

результаті випадкових неврахованих факторів. 

Приймемо припущення, що тенденції розвитку банку у минулому, не зазнають 

значних змін в майбутньому, тобто вплив стохастичної компоненти буде мінімальний, 

то розрахунок прогнозу будемо здійснювати на основі екстраполяції тренду. 

Вибір якісних рівнянь часового тренду, які об’єктивно описують залежності 

кожного показника від часу t здійснювали на основі попереднього аналізу часових 

рядів даних. Індикатором правильності вибору виду рівняння тренду є коефіцієнт 

апроксимації R
2
, значення якого відображає близькість значення лінії тренду до 

фактичних даних. 

Після ідентифікації лінії тренду були встановлені функціональні залежності, тобто 

математична модель прогнозування показників, що описують ефективність роботи 

банку, а саме: рентабельність активів К11 = 0,0166 × t^2 - 0,2652 × t + 1,9159, 

рентабельність капіталу К12 = 0,0689 × t^2 - 0,8583 × t + 8,3455; ефективність 

використання ресурсів банку: чиста процентна маржа К21 = 0,1303 × t^2 - 1,7326 × t + 

11,843, чистий серед К22 = 2,4372 × t ^ 0,5043; структура доходів та витрат: операційна 

ефективність діяльності банку К31 = 6,429*LN(t)+62,3. Отримані моделі в подальшому 

були використані для перспективного прогнозування первинних показників на період 

2014-2016 рр. 
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Рис.  1. Динаміка показників, що характеризують рівень прибутковості роботи 

ПАТ "ПУМБ" 

 

Результати аналізу засвідчують ріст всіх показників прибутковості (рис. 1). 

Найбільше зростання за 7 аналізованих роки демонструє значення рентабельності 

капіталу у 3,84 рази, що збільшилося з 2,5% у 2008 р. до 9,6% у 2013 р. та чистий серед 

у 3,35 рази, яке з 2,39% у 2007 р. збільшилося до 8% у 2014році. При збереженні 

існуючих тенденцій дані показник у 2016 році становитимуть 11% та 9,5% відповідно. 

Зростання рентабельності активів за 7 років становить 3,25 рази і у 2016 році, за 

результатами проведеного прогнозування, становитиме 1,7% порівняно з 0,4% у 2008 

році. Ріст чистої процентної маржі за період 2007 – 2013 рр. перевищив 2 рази і 

збільшився з 4,5% до 9,5%. В результаті проведеного моделювання та прогнозування 

можна стверджувати, що у 2015 році значення чистої процентної маржі досягне 15,2%. 

Коефіцієнт операційної ефективність діяльності банку (CIR) є дестимулюючим 

фактором прибутковості роботи банку. Тому хоч і невисокий темп зростання даного 

показника (1,2 рази) приводить до зниження рівня прибутковості банку. Так у 2007 році 

значення даного показника становило 58,2%, а у 2012 р.68%. У 2016 році планується 

перевищити значення 79%. 

Наступним кроком були побудовані математичні моделі, що описують рівень 

корпоративного управління банку за напрямками: Ринкова позицію банку за 

первинними показниками, а саме: ринкова частка банку по депозитах (Е11 = 0,002 × t + 

0,005), ринкова частка банку по кредитах (Е12 = 0,00075 × t + 0,01698), активи банку (Е13 

= 0,017 × t ^ 0,227), ріст по активах банку в порівнянні з ростом по банківський системі 

(Е14 = 0,008 × t ^ 2 -0,099 × t + 1,128), наявність сучасного ряду банківських продуктів 

(Е15 = 1). Отримані моделі в подальшому були використані для перспективного 

прогнозування первинних показників на період 2014-2016 рр. 

Результати аналізу засвідчують ріст всіх показників ринкової позиції банку (рис. 

2). 

 
Рис. 2. Динаміка показників, що характеризують ринкову позицію банку ПАТ 

"ПУМБ" 
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Найбільші темпи зростання (1,97 разів) за період 2007 – 2013 рр. демонструє 

ринкова частка банку по депозитах, що в 2017 році становитиме 0,025%, найнижчі (1,18 

раз) – ріст по активах банку в порівнянні з ростом по банківський системі, значення 

якого з 0,77 у 2007 р. досяг рівня 0,91 у 2013 р., а при збереженні тенденцій у 2016 році 

становитиме 0,94. Однин показник – наявність сучасного ряду банківських продуктів є 

незмінним і приймає максимальне значення, рівне 1. 

Щодо показників, що характеризують управління персоналом банку ПАТ 

"ПУМБ", то слід відзначити високий рівень зростання (4,7 раз) показника 

продуктивності праці, який з 24,3 тис. грн. у 2007 р. становив у 2013 році 114,9 тис. грн. 

(рис. 3). Найнижчий темп зростання за аналізований період спостерігаються у значень 

кваліфікації вищого керівництва (0,9 рази), де з 2008 року до 2013 року кваліфікація 

вищого керівництва знизилася на один пункт. 

 

 
Рис. 3. Динаміка показників, що характеризують управління персоналом банку 

ПАТ "ПУМБ" 

 

Хоча показник наявності системної підготовки кадрів зріс лише в 1,1 раз, але його 

значення досягло максимально можливого рівня, що за думкою експертів дорівнює 10 

балів. Слід відзначити і ріст приблизно в 2 рази рентабельності витрат на персонал. 

Так, у 2007 р. рентабельність становила 0,44 тис. грн., а у 2013 р. сягнула рівня 0,85 тис. 

грн. За побудованою математичною моделлю був отриманий прогноз даного показника, 

який у 2016 році має досягти рівня 0,84 тис. грн.  

Аналізуючи динаміку факторів, що характеризують рівень управління ризиками 

слід зауважити на постійне максимальне значення таких показників як: наявність 

внутрішніх документів, що описують процес управління ризиками (1), структура 

лімітів (1), застосування інформаційних технологій (0,7) (рис. 4) та мінімальне значення 

(0) – показника наявності директора з ризиків.  

Решта показників досягла свого максимального значення ще до 2011 року, що 

свідчить про правильну стратегічну поведінку керівництва банку з точки зору 

організації системи управління ризиками. При збереженні даної тенденції всі фактори, 

що характеризують рівень управління ризиками будуть приймати максимально 

можливе значення. 
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Рис.4. Динаміка показників, що характеризують управління ризиками банку ПАТ 

"ПУМБ" 

 

Щодо показників, які характеризують прозорість структури власності та 

корпоративної структури банку ПАТ "ПУМБ", слід зазначити, що до 2011 року майже 

всі досягли максимально можливого значення (рис. 5). Так рівень прозорості 

інформації про акції та їх вартість становить 0,8, про структуру акціонерного капіталу – 

1, частку керівництва в акціях банку – 1, про збори акціонерів – 0,5, наявність та 

доступність інформації про Устав та внутрішні положення – 1, Кодекс корпоративного 

управління – 0,5. 

 

 
Рисунок 5 – Динаміка показників, що характеризують прозорість структури власності 

та корпоративної структури банку ПАТ "ПУМБ" 

 

Лише значення двох показників: відкритість інформації про дивідендну політику і 
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суму виплачених дивідендів та про дочірні, асоційовані та спільні підприємства банку 

залишається мінімальним, рівним 0. 

Що стосується фінансової прозорості, то варто відзначити максимально можливе 

значення всіх показників (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Динаміка показників, що характеризують рівень фінансової прозорості 

банку ПАТ "ПУМБ" 

 

Інформація про Наглядову раду і менеджмент, про правління та його 

повноваження, інші колегіальні органи, винагороду топ-менеджменту за думкою 

експертів є достатньо відкритою, про свідчить максимально можливі значення 

відповідних показників, рівних 0,8. 

Щодо відкритості процесу прийняття рішень банку ПАТ "ПУМБ", то слід 

зазначити, що інформація про долю керівництва в акціонерному капіталі є закритою і 

недоступною (рис. 7). 
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Рис.7 . Динаміка показників, що характеризують рівень процесу прийняття рішень 

банку ПАТ "ПУМБ" 

 
Так як розвиток банку є багатовимірним процесом, що відбувається під впливом 

багатьох факторів, тому для забезпеченості принципів комплексності та системності 
при прогнозуванні загальної ефективності банку, застосовуючи метод найменших 
квадратів, розраховуємо лінійну по параметрах багатофакторну модель, де факторами в 
багатофакторній моделі прогнозування прибутковості ПАТ "ПУМБ" (Х1-Х3) є 
детерміновані (не випадкові) функції (Іп), в моделі корпоративного управління (Х4-
Х10) – функції (Іку). В свою чергу математична модель прогнозування загальної 
ефективності банку ПАТ "ПУМБ" Іеб будується на основі двох детермінованих 
функцій: Іп та Іку, що характеризують динаміку зміни прибутковості банку та рівня 
корпоративного управління в часі. 

Наступним етапом є перевірка адекватності отриманої моделі, так як можливе 
виявлення помилок двох типі: неправильність вибору виду функції та неправильність 
постулювання закону розподілу і властивостей стохастичної складової, які 
унеможливлюють використання розрахованої моделі для прогнозування загальної 
ефективності банку. Для виявлення помилок першої групи розглянемо три гіпотези: 

1) всі факторні коефіцієнти в моделі відмінні від нуля – (Н0:аі0); 
2) відсутність загальної мультиколінеарності – лінійного зв’язку між всіма 

незалежними факторами багатофакторної моделі – (Н1:
22

критфак   ); 

3) присутність часткової мультиколінеарності – лінійного зв’язку між окремими 
незалежними факторами аі та залежною величиною математичної моделі – (Н2: 
tаі > tкрит). 

Істотність впливу незалежного і-го фактора на поведінку моделі буде визначатися 
величиною значення коефіцієнта аі. Якщо ця гіпотеза не підтвердиться, то фактори з 
нульовим значенням коефіцієнта виключаються і модель перераховується. 

Проведений таким чином аналіз моделі дозволив виключити з математичної 
моделі надлишкові фактори, що не впливають на індекси. Так, для індексу Х4, що 
визначає ринкову позицію банку, був виключений фактор Е15 — наявність сучасного 
ряду банківських продуктів; для індексу Х6, що виражає рівень управління ризиками 
були виключені фактори Е31 – внутрішня документи, що описують процес управління 
ризиками, Е33 – наявність директора з ризиків, Е36 – забезпечення захисту при 
управління ризиками, Е37 – структура лімітів та Е39 – забезпеченість інформаційними 
технологіями; для індексу прозорості структури власності та корпоративної структури 
Х7 – фактори Е41 – наявність інформації про акції та їх вартість, Е42 – про структуру 
акціонерного капіталу, Е43 – про частку керівництва в акціях банку, Е45 – про 
девідентну політику і суму виплачених дивідендів, Е46 –  про устав та внутрішні 
положення, Е48 – про дочірні, асоційовані та спільні підприємства; для індексу 
наявності інформації про Наглядову раду і менеджменту Х9 – фактори Е61 – про 
Наглядову раду, Е62 – про правління та його повноваження, Е64 – про винагороду топ-
менеджменту; для індексу рівня прийняття рішень Х10 – фактор Е72 – доля керівництва 
в акціонерному капіталі. 



Економічний форум 1/2016 

 

308 
 

Що стосується інтегральних індексів, то за результатами проведеного аналізу з 
математичної моделі рівня корпоративного управління (Іку) був виключений фактор Х8 
– індекс фінансової прозорості. Після вилучення надлишкових факторів модель 
прогнозування загальної ефективності роботи ПАТ "ПУМБ" була перерахована.  

Наступним етапом був розрахунок фактичних коефіцієнтів Феррара-Глобера, 
Стьюдента, Фішера, Дарбіна-Уотсона, порівняння яких з критичними значеннями 
дозволило науково обґрунтувати прийнятність чи відхилення прийнятих гіпотез щодо 
наявності загальної та часткової мультиколінеарності. Розраховані коефіцієнти 
Феррара-Глобера для моделей прибутковості, корпоративного управління та загальної 
ефективності банку є меншими за критичні значення, що дозволяє зробити висновки 
про прийнятність першої гіпотези – Н1 – про відсутність загальної колінеарності між 
факторами аналізованих моделей. 

Для перевірки другої гіпотези про відсутність часткової мультиколінеарності був 
застосований критерій Стьюдента.  

Впевнившись у відсутності першого типу помилок, зв’язаних з неправильним 
вибором функції переходимо до аналізу відхилень et як оцінок стохастичної складової – 

перешкод t, так як величина відхилення визначає відповідність фактичних значень 
рівнів часового ряду і теоретичних, обчислених за допомогою рівнянь регресії. 

Для аналізу одержаних відхилень розглянемо гіпотезу: помилки є незалежними 

(некорельованими) – (Н2:і=0). Для перевірки цієї гіпотези обчислили значення 
статистики d та перевіряємо незалежність помилок за допомогою критерію Дарбіна-
Уотсона. Оскільки фактичні значення статистики d задовольняють умові Дарбіна-

Уотсона (du  d  4 – du), то можна прийняти другу гіпотезу про незалежність помилок. 
Таким чином, перевірки всіх гіпотез дозволила зробити обґрунтовані висновки, 

щодо адекватності побудованої лінійної за параметрами багатофакторної моделі 
прогнозування загальної ефективності ПАТ "ПУМБ", яка і буде в подальшому 
використана для перспективного прогнозування функціонування як окремих 
складових: прибутковості та корпоративного управління, так і для загальної 
ефективності роботи банку. Прогнозні значення первинних показників прибутковості 
та корпоративного управління та рівня загальної ефективності роботи ПАТ "ПУМБ" до 
2016 року, визначені на основі екстраполяції трендів, приведені в таблиці 1. 

Аналіз тенденцій показників загальної ефективності ПАТ "ПУМБ" 
На основі розрахованих прогнозів первинних показників застосовуючи 

побудовану багатофакторну модель (Іп = -0,0057 + 0,94 × Х1 + 0,41 × Х2 - 0,4 × Х3) 
були розраховані прогнози індексів, що характеризують рівень прибутковості ПАТ 
"ПУМБ, значення яких представлені в табл. 1. 

Аналіз отриманих результатів (рис. 8) засвідчує значне коливання рівні 
ефективності роботи банку (2,6 рази), використання ресурсів (0,8 раз) та структури 
доходів і витрат (1,8 раз) за аналізований період 2007 – 20013 рр. 

 

 
Рис. 8. Динаміка показників, що характеризують рівень прибутковості роботи 

ПАТ "ПУМБ" 
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Таблиця 1  

Математична модель первинних показників, що характеризують загальну ефективність роботи ПАТ "ПУМБ" 

Н
ап
р
я
м
к
и
 

о
ц
ін
к
и

 

Показники оцінки 

П
о
зн
ач
е

н
н
я
 Фактичні дані 

Рівняння тренда 

К
о
еф
іц
іє
н
т 

д
о
ст
о
в
ір
н
о

ст
і 

ап
р
о
к
си
м
а

ц
ії
  

Прогноз 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П
р
и
б
у
тк
о
в
іс
ть
 

р
о
б
о
ти
 б
ан
к
у

 Індекс ефективності роботи 

банку 
Х1 0,26 0,29 0,39 0,71 0,75 0,45 0,67 Х1 = 1,2 + 54,12 × К11 - 69,82 × К12 0,63 0,73 0,79 0,84 

Індекс ефективності 

використання ресурсів банку 
Х2 0,25 0,17 0,42 0,28 0,23 0,12 0,2 

Х2 = 0,44 – 19,54 ×  К21 + 0,26 × 

К22 
0,45 0,12 0,12 0,12 

Індекс структури доходів та 

витрат 
Х3 0,46 0,38 0,87 0,9 0,72 0,62 0,81 Х3 = -0,32 + 0,014 × К 31 0,64 0,8 0,81 0,82 

Інтегральний індекс 

прибутковості роботи банку 
Іп 0,14 0,16 0,23 0,33 0,57 0,26 0,38 

Іп = -0,0057 + 0,94 × Х1 + 0,41 × Х2 

- 0,4 × Х3 
0,88 0,41 0,46 0,51 

К
о
р
п
о
р
ат
и
в
н
е 
у
п
р
ав
л
ін
н
я
 б
а
н
к
у

 

Індекс ринкової позиції 

банку 
Х4 0,28 0,33 0,31 0,32 0,52 0,41 0,35 

Х4 = 0,88 + 4,3 × Е11 – 82,98 × Е12 

+ 47,99 × Е13 – 0,035 × Е14 
0,98 0,34 0,32 0,3 

Індекс управління 

персоналом 
Х5 0,15 0,15 0,12 0,19 0,19 0,18 0,19 

Х5 = -0,022 + 0,005 × Е21 + 0,002 × 

Е22 + 0,014× Е23 – 0,004 × Е24 + 

0,0002 ×Е25 

0,99 0,18 0,18 0,18 

Індекс управління ризиками Х6 0,5 0,53 0,58 0,61 0,64 0,66 0,66 
Х6 = 0,24 – 0,047 × Е32 +0,102 × Е34 

– 0,033 × Е35 + 0,39 × Е38 
0,99 0,66 0,66 0,66 

Індекс прозорості структури 

власності та корпоративної 

структури 

Х7 0,28 0,28 0,33 0,36 0,36 0,36 0,36 Х7 = 0,28 + 0,06 × Е44 + 0,1 × Е47 1 0,36 0,36 0,36 

Індекс інформації про 

наглядову раду і менеджмент 
Х9 0,6 0,6 0,8 1 1 1 1 Х9 = -0,027 + 1,29 × Е63 0,98 1 1 1 

Індекс процесу прийняття 

рішень 
Х10 0,64 0,39 0,5 0,39 0,51 0,3 0,53 

Х10 = -0,29 + 0,0025 × Е71 + 0,113 

× Е73 
0,99 0,52 0,52 0,53 

Інтегральний індекс 

корпоративного управління 

банку 

Іку 0,47 0,45 0,49 0,52 0,58 0,53 0,52 

Іку = 1,38 + 0,31 × Х4 -1,19 × Х5 - 

0,44 × Х6 - 5,55 × Х7 + 1,48 × Х9 + 

0,09 × Х10 

0,98 0,53 0,52 0,52 

Інтегральний індекс загальної 

ефективності роботи банку 
Іеб 0,29 0,3 0,35 0,42 0,57 0,39 0,45 Іеб = 0,01 + 0,53 × Іп + 0,45 ×  Іку 0,99 0,47 0,49 0,51 



Економічний форум 1/2016 

 
 

310 
 

Проте при збереженні існуючих в 2013 році тенденцій значення даних показників  

стабілізуються і хоча рівень ефективності використання ресурсів банку у 2015р. по 

відношенню до 2007 р. знизився 0,5 раз та буде становити 0,12 інтегральний індекс 

прибутковості роботи банку за прогнозований період 2014-2016 рр. зростатиме з 0,41 у 

2015 р. до 0,51 у 2016 році. 

Аналізуючи підсумки роботи рівня корпоративного управління ПАТ "ПУМБ" у 

2013 році слід вказати на те, що більшість напрямків, за якими проводилось 

дослідження залишаються на недостатньому рівні (рис. 9).  

 

 
Рис. 9.Динаміка показників, що характеризують рівень корпоративного 

управління ПАТ "ПУМБ" 

 

Так, хоча рівень ринкової позиції баку з 0,28 у 2007 р. збільшився у 2013 р. у 1,3 

рази і досяг рівня 0,35, індекс управління персоналом зріс з 0,15 у 2007 р. до 0,19 у 2013 

р. (1,3 раз), індекс управління ризиками зріс з 0,5 у 2007 р. до 0,66 у 2017 р. (1,3 раз), 

індекс прозорості структури власності та корпоративної структури зріс з 0,28 у 2007 р. 

до 0,36 у 2013 р. (1,3 раз), а індекс інформації про наглядову раду і менеджмент  у 1,7 

раз з 0,6 у 2007 р. до 1 у 2013р, залишається низьким темп росту (0,8) індексу процесу 

прийняття рішень, значення якого 0,6 у 2007 р. знизилось до 0,52 у 2013р.  

Недостатня увага важливості процесу прийняття рішень в майбутньому може 

стати чинником зниження темпів зростання рівня корпоративного управління банку. На 

основі розрахованих прогнозів індексів застосовуючи побудовану багатофакторну 

модель (Іку = 1,38 + 0,31 × Х4 -1,19 × Х5 - 0,44 × Х6 - 5,55 × Х7 + 1,48 × Х9 + 0,09 × Х10), 

отримали прогнозні значення інтегрального індексу рівня корпоративного управління 

ПАТ "ПУМБ". Так у 2016 році даний показник має досягти значення 0,52, що свідчить 

про низькі темпи росту 1,1 раз за 7 аналізованих роки, тобто стан стагнації даного 

показника. 

На основі розрахованих прогнозів інтегральних індексів прибутковості та 

корпоративного управління банку, застосовуючи побудовану багатофакторну модель 

(Іеб = 0,01 + 0,53 × Іп + 0,45 ×  Іку) були розраховані прогнози індексів загальної 

ефективності роботи банку, що характеризують рівень економічного розвитку ПАТ 

"ПУМБ", значення яких представлені у табл. 1. 

Аналіз динаміки інтегральних індексів прибутковості і корпоративного 

управління банку свідчить про те, що за рахунок досягнутої за останні роки стабілізації 

рівня корпоративного управління відбулося вирівнювання показника загальної 

ефективності роботи банку і як результат – ріст інтегрального індексу на 2% щорічно, 

який у 2016 році буде дорівнювати 0,57 (табл. 1, рис. 10). 

Таким чином, в результаті проведеного аналітичного дослідження було 
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побудовано та перевірені та точність та адекватність математичні моделі, що описують 

ефективність роботи банку Х1 = 1,2 + 54,12 × К11 - 69,82 × К12, використання ресурсів 

банку Х2 = 0,44 – 19,54 × К21 + 0,26 × К22, структури доходів та витрат Х3 = -0,32 + 

0,014 × К 31 через первинні показники прибутковості, які в подальшому були 

використані для прогнозування відповідних індексів на період 2014-2016 рр. 

 

 
Рис.10. Динаміка показників, що характеризують рівень загальної ефективності 

роботи ПАТ "ПУМБ" 

 
Математичні моделі, які описують ринкову позицію банку Х4 = 0,88 + 4,3 × Е11 – 

82,98 × Е12 + 47,99 × Е13 – 0,035 × Е14, управління персоналом Х5 = -0,022 + 0,005 × Е21 

+ 0,002 × Е22 + 0,014× Е23 – 0,004 × Е24 + 0,0002 ×Е25, управління ризиками Х6 = 0,24 – 
0,047 × Е32 +0,102 × Е34 – 0,033 × Е35 + 0,39 × Е38, прозорість структури власності та 
корпоративної структури Х7 = 0,28 + 0,06 × Е44 + 0,1 × Е47, доступності інформації про 
Наглядову раду і менеджмент Х9 = -0,027 + 1,29 × Е63, процесу прийняття рішень Х10 = 
-0,29 + 0,0025 × Е71 + 0,113 × Е73.в подальшому були використані для побудови 
прогнозів відповідних показників та зведені в інтегральний індекс рівня 
корпоративного управління банку.  

Висновки. Проведені дослідження показують, що результати мікроекономічного 
моделювання при застосуванні одних і тих же інструментів моделювання будуть 
залежати від базових гіпотез.  

Результатом проведеного математичного моделювання є становлення регресійної 
залежності загальної ефективності роботи банку від індексів прибутковості та рівня 
корпоративного управління ПАТ "ПУМБ". Отримана модель загальної ефективності 
роботи банку Іеб = 0,01 + 0,53 × Іп + 0,45 ×  Іку дозволила провести перспективне 
прогнозування даного показника до 2016 року. 
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У статті розглянуто підхід до формування фінансової стратегії залізничного транспорту. 

Запропоновано розробляти стратегічний фінансовий план як сукупність пропорцій, що відображають 
об’єктивно необхідні співвідношення виробничої та фінансової діяльності галузі; запропоновано 
сукупність пропорцій з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності як орієнтири розвитку 
залізничного транспорту України. 
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In the article is considered an approach to the formation of financial strategy for railroads. Is proposed to 

develop a strategic financial plan as a set of ratios, reflecting objectively necessary relations of operational and 
financial activity in the industry; is proposed a set of ratios of operational invest and financial activity as a 
development direction for Ukrainian railroads. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КАК СОВОКУПНОСТЬ 
ПРОПОРЦИЙ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
В статье рассмотрен подход к формированию финансовой стратегии железнодорожного 

транспорта. Предложено разрабатывать стратегический финансовый план как совокупность пропорций, 
отражающих объективно необходимых соотношений производственной и финансовой деятельности 
отрясли; предложена совокупность пропорций по операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности как ориентиры развития железнодорожного транспорта Украины. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, стратегический финансовый план, 
пропорция, железнодорожный транспорт. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. В умовах підвищення макроекономічної 
нестабільності проблема розробки та обґрунтування стратегічних напрямів діяльності 
будь-якого суб’єкта господарювання набуває особливої актуальності. 

Як показало дослідження, проведене американськими дослідниками М. Менкінзом і 
Р. Стілом, компанії реалізують розроблені стратегії в середньому на 60 %, а їх фінансовий 

потенціал  на 63 %, а більше третини опитаних керівників вважають, що навіть менше 
ніж на 50 % [1, с. 4]. Така низька реалізованість стратегій, в тому числі і фінансових, є 
результатом комплексу проблем, серед яких необхідно відзначити прорахунки 
можливостей розвитку в майбутньому, помилки прогнозування та стратегічного 
планування, помилки реалізації стратегії. В умовах нестаціонарного середовища істотно 
зростають перші дві проблеми, оскільки вони пов’язані з прогнозуванням і плануванням, 
у тому числі й фінансовим. Так, при розробці стратегічних нормативів досить рідко 
здійснюється порівняння поточних результатом з фінансовими показниками, 
розробленими на довгострокову перспективу. Це призводить до використання при 
стратегічному плануванні прогнозів, що не відображають існуючі тенденції та 
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закономірності розвитку, наслідком чого є розрив між стратегією і результатами, який 
формується множиною факторів, таких як погано пропрацьовані плани, неправильний 
розподіл ресурсів, помилки в комунікації і обмежений контроль за результатами. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Проблеми розробки стратегії розвитку підприємств (корпорацій, галузей) та 
стратегічного планування в сфері фінансів розглядалися в працях провідних вчених, 
серед яких слід відзначити Д. Аакера, Р. Акоффа, І. Ансофа, М. Білик, І. Бланка, 

Ю. Брігхема, Дж. Джонсона, Л. Костирко, М. Портера та інших [211]. 
У той же час необхідно зазначити, що запропоновані підходи до вирішення задач, 

пов’язаних із врахуванням стратегії розвитку підприємства при стратегічному 
фінансовому плануванні, зокрема на залізничному транспорті, в умовах нестабільного 
середовища не дозволяють отримувати обґрунтовані стратегічні фінансові плани. 

Тому ціллю статті є формування підходу до розробки стратегічного фінансового 
плану для залізничного транспорту України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Стратегічне планування зорієнтоване на 
довгострокову перспективу та визначає основні напрями розвитку суб’єкта 
господарювання. При цьому основною метою стратегічного планування є формування 
стратегії для підприємства в умовах динамічного зовнішнього та внутрішнього 
середовища, а також визначення нормативів (показників стратегічного плану), які 
необхідно досягнути або підтримувати в майбутньому. 

Стратегія та стратегічний план є взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими 
елементами, тому розробку стратегічного фінансового планування необхідно 
розглядати як послідовність двох операцій: (1) розробку стратегії розвитку суб’єкта 
господарювання, у тому числі й фінансової, на певний період; (2) визначення 
показників стратегічного фінансового плану, в яких розкривається стратегія та які 
спрямовані на досягнення стратегічних цілей на той же період. 

Н. Богомолова зазначає, що фінансова стратегія залізничного транспорту, як 
сукупність «цілей, завдань, принципів, що формують курс фінансової політики, 
розрахований на перспективний розвиток галузі...» повинна (а) передбачати вирішення 
масштабних завдань, які визначаються соціально-економічною стратегією держави і його 
регіонів, потребами підприємницького сектора національної економіки та населення; 
(б) передбачати визначення пріоритетних завдань формування ефективної системи 
управління фінансами залізничного транспорту, його внутрішнього фінансово-
економічного потенціалу; (в) ґрунтуватися на фінансових ресурсах її досягнення і 
припускати ефективне формування і використання фінансових ресурсів, пріоритетне 
фінансування операційної та інвестиційної діяльності та їх складових, підтримку певного 
рівня фінансової безпеки галузі (запобігання та нівелювання загроз, управління 
фінансовими ризиками, підтримку високого рівня фінансової стійкості та ін.) [12].  

Таким чином, фінансову стратегію слід розглядати не тільки як елемент стратегії 
розвитку галузі, а й основу ефективного управління її діяльністю шляхом обґрунтованого 
фінансового планування, проведення гнучкої тарифної політики, використання 
інвестиційних пріоритетів та ін. 

Л. Костирко зазначає, що «фінансова стратегія повинна мати управлінську 
орієнтацію, тобто має спрямовуватися на досягнення загальних стратегічних і тактичних 
цілей підприємства для забезпечення стійкого зростання його вартості...» [9, с. 118]. 
Формування фінансової стратегії залізничного транспорту має ґрунтуватися на 
фінансовому механізмі галузі, який базується на державному регулюванні, що 
проявляється в ціноутворенні (тарифній політиці) на вантажні та пасажирські перевезення 
і призводить до нівелювання дії такого важливого ринкового важеля як стимулювання 
попиту на транспортні послуги за рахунок встановлення конкурентоспроможної плати за 
перевезення. 



Економічний форум 1/2016 

 
 

314 
 

Тоді оптимальною слід вважати таку стратегію, при визначенні якої будуть 
враховуватися такі вимоги: 

1) наслідки реалізації обраної стратегії будуть сприятливими при будь-якому 
сценарії. Така фінансова стратегія буде ефективною незалежно від того, який сценарій 
буде фактично реалізований, і дозволить уникнути значних втрат у майбутньому. 
Оскільки така фінансова стратегія не передбачає ризику заради досягнення вражаючих 
результатів і прибутку, то вона на перших етапах процесу реформування залізничного 
транспорту дозволить зберегти поточні позиції на ринку перевезень як вантажів, так і 
пасажирів, що сприятиме зниженню ризиків фінансового планування в період 
реформування; 

2) розробка фінансової стратегії має визначатися на базі декількох сценаріїв. 
М. Портер зазначав, що розробка стратегії тільки на основі одного з сценаріїв досить 

ризикована, а на базі всіх можливих сценаріїв,  можлива, але призведе до значних витрат 
[11]; 

3) необхідно здійснювати постійний моніторинг за відповідністю доступних 
ресурсів обраній фінансовій стратегії. Дослідники залізничного транспорту відзначають, 
що одним із чинників підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності в 
майбутньому є усунення диспропорцій між використанням ресурсів, у тому числі і 
фінансових, і відповідними відтворювальними процесами в галузі [13, с. 44]. У науковій 
літературі, присвяченій фінансовому плануванню, розглядаються різні критерії 
ефективності як цільові стратегічні нормативи. Так, Л. Мочалова пропонує 
використовувати систему з 7 показників, що включає показники, що характеризують 
власні фінансові ресурси, і фінансові ризики у розрізі основних напрямків господарської 
діяльності [14]. Ф. Брецман та І. Гетц в якості ключових показників ефективності 
пропонують обмежитися використанням показників EBIT (Earnings Before Interest and 
Taxes), EVA (Economic Value Added) і CF (Cash Flow) [15, с. 8]. 

Однією з найважливіших цілей фінансового планування на залізничному транспорті 
є забезпечення необхідного рівня ліквідності та платоспроможності у короткостроковій і 
довгостроковій перспективах, тому є доцільним використання у якості ключового 
співвідношення ефективності «золотого правила» економіки, яке можна представити у 
вигляді такої моделі: 

                    kavp TTTT  ,     (1) 

де pT  – темп росту прибутку; vT  – темп росту обсягу наданих послуг з перевезень 

пасажирів, вантажів і багажу (виручки); aT  – темп росту активів залізничного транспорту; 

kT  – темп росту власного капіталу. 

Використання виразу (1) в якості ключового співвідношення ефективності 
фінансової стратегії відповідає принципу «співвідношення термінів отримання та 
використання коштів», що дозволить узгоджувати процеси формування та використання 
фінансових ресурсів при здійсненні операційної, інвестиційної та фінансової діяльності як 
окремих структурних підрозділів, так і галузі в цілому. Крім цього, дане співвідношення 
дозволить закладати адаптаційні здібності в фінансові плани, оскільки воно передбачає 
можливість коригування магістральної стратегії розвитку залізничного транспорту і, як 
наслідок, його фінансової стратегії. 

Фінансова стратегія буде ефективною, якщо вона буде засновувати на таких 
положеннях: 

(1) постановка чітких і конкретних завдань, що дозволить уникнути подання 
фінансової стратегії як абстрактної концепції і сприятиме її переведенню в площину 
конкретних дій у вигляді стратегічних і тактичних фінансових планів, встановлюючи 
зв’язок між стратегією і результатами; 

(2) опрацювання припущень, а не прогнозів, що дозволить уникнути як недооцінки 
потенційно можливих результатів у короткостроковій перспективі, так і переоцінки тих, 
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що можна очікувати в довгостроковій. Крім цього, як зазначають М. Менкінз і Р. Стіл, 
розподіл «процесів побудови припущень і підготовки фінансових прогнозів допомагає 

перевести діалог між підрозділами і корпоративним центром («Укрзалізницею»  прим. 
автора) в економічну площину...» [1, с. 6]; 

(3) чітке визначення пріоритетів, тобто формування напрямів, правильна і своєчасна 
реалізація яких сприятиме досягненню запланованих результатів; 

(4) постійне відстеження результатів шляхом постійного моніторингу формування 
та використання фінансових ресурсів і порівняння отриманих результатів з плановими, 
що дозволить своєчасно вносити корективи у припущення, на основі яких розробляються 
як фінансова стратегія, так і фінансові плани, а також здійснюється розподіл доступних 
фінансових ресурсів. 

Фінансова стратегія як основа фінансового планування повинна включати два 
взаємопов’язані розділи: (I) формування фінансових ресурсів; (II) використання 
фінансових ресурсів. 

Розділ I. «Формування фінансових ресурсів». Основною перешкодою розвитку 
залізничного транспорту є дефіцит фінансових ресурсів, тому основна увага повинна 
приділятися формуванню ресурсів, достатніх не стільки для розвитку, скільки для 
ефективного функціонування. Тоді основними елементами фінансової стратегії по 
формуванню фінансових ресурсів залізничного транспорту України будуть такі: 

1) управління структурою активів, тобто визначення такого співвідношення між 
інструментами фінансування (амортизаційними відрахуваннями і нерозподіленим 
прибутком, емісією облігацій, а також позиками, кредитами, квазіпозиками у вигляді 
лізингу), яке стимулюватиме розвиток як окремих підприємств (залізниць), так і галузі в 
цілому при підтримці достатнього рівня її фінансової стійкості; 

2) управління прибутком і визначення точки беззбитковості для окремих залізниць 
за видами вантажних і пасажирських перевезень для підтримки необхідного рівня 
прибутковості, що дозволить виконувати соціально-економічні функції, покладені на 
залізничний транспорт України. 

Розділ II. «Використання фінансових ресурсів». Дефіцит власних і позикових 
фінансових ресурсів залізничного транспорту призводить до підвищення вимог до 
розподілу наявних ресурсів. Тоді основними елементами фінансової стратегії по 
використанню фінансових ресурсів залізничного транспорту України будуть такі: 

1) принципи розподілу прибутку на нагромадження і споживання. Критичний стан 
необоротних активів залізничного транспорту супроводжується систематичним 
вилученням коштів, що перешкоджає їх оновленню, тому подальший розвиток галузі 
можливий лише при розробці оптимального співвідношення розподілу прибутку на 
нагромадження і споживання, що дозволить інтенсифікувати капітальні вкладення в 
необоротні активи підприємств (залізниць), що забезпечують отримання фінансового 
результату від перевізної діяльності. Так, основними «донорами» Укрзалізниці були 
залізниці, які обслуговують промислові регіони і забезпечують найбільший вантажообіг і 
відповідно доходи (за 2012 р. на доходи від вантажних перевезень припадає понад 86 % 
від загальної суми отриманих доходів; притому, що витрати на їх здійснення складають 
близько 68 % від загальних витрат галузі). Лідерами з вантажних перевезень є 
(а) Донецька залізниця, питома вага якої в загальному навантаженні та розвантаженні 
становила 44,0 і 34,3 % відповідно, при тому, що на неї припадає тільки 12,9 % загальної 
довжини залізничної мережі України; (б) Придніпровська залізниця: питома вага в 
загальному навантаженні та розвантаженні становила відповідно 30,5 і 24,0 % відповідно 
[за даними 16]. Отже, для підтримки основних джерел доходів залізничного транспорту 
необхідно розвивати саме ці залізниці, особливо зруйновану інфраструктуру Донецької 
залізниці: за 9 місяців 2014 р. її чистий збиток, за даними Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, склав 420,0 млн. грн., що перевищує загальний показник 
чистого прибутку інших п’яти залізниць (близько 340,8 млн. грн.) [за даними 17]. При 
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цьому чистий дохід Донецької залізниці склав 5,48 млрд. грн. (для порівняння у Південно-

Західної залізниці – 7,32 млрд. грн., Південної  5,28 млн. грн., Придніпровської  5,33 

млрд. грн., Одеської  6,6 млрд. грн., Львівської  5,49 млн. грн.). 
2) розробка інвестиційної стратегії галузі, спрямованої на підвищенні привабливості 

вкладень в оновлення необоротних активів (за даними «Укрзалізниці» кошти 

амортизаційного фонду покривають тільки 7,510,0 % існуючої потреби [16]), а також 
зниження вартості позикових коштів. При визначенні складових інвестиційної стратегії 
необхідно враховувати, що вкладення в розвиток залізничного транспорту, за винятком 
вкладень в організацію перевезень, насамперед вантажних, у всьому світі вважаються 
малопривабливим, наслідком чого є неможливість залучення значних коштів із зовнішніх 
джерел за середньоринковою ціною. Тому розробка стратегії повинна будуватися на 
компромісі між потребою в капітальних вкладеннях окремих залізниць, можливістю 
залучення необхідних інвестицій і очікуваним економічним ефектом. 

Відображенням і обґрунтуванням з позицій компромісу між прибутковістю, 
ліквідністю і ризикованістю фінансової стратегії має бути стратегічний фінансовий план, 
що містить найважливіші фінансові показники і пропорції відтворення, що характеризує 
інвестиційні пропорції, а також можливості реінвестування і накопичення. 

Традиційно під фінансовим планом розуміються прогнозні фінансові звіти (баланс, 
звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів). Однак стосовно 
стратегічного фінансового плану такий підхід застосовувати недоцільно, оскільки 
стратегічний план, за зауваженням Л. Мочалової, «є системою цілей фінансової 
діяльності, спрямованих на максимізацію вартості підприємства...» [14]. Таким чином, 
стратегічний фінансовий план слід розробляти як систему нормативів, які необхідно 
досягти або дотримуватися в процесі розвитку підприємства (корпорації, галузі), що 
неможливо подати у вигляді балансу. 

Результатом стратегічного фінансового планування повинна стати сукупність 
виробничих і фінансових пропорцій, що відображають об’єктивно необхідні 
співвідношення всередині якісної сфери виробничого процесу галузі (взаємодію 
виробничих ресурсів у просторі і в часі з метою отримання необхідного ефекту). Також 
необхідно враховувати, як зазначає Л. Костирко, що при виборі пріоритетів формування 
фінансової стратегії необхідно враховувати фінансовий стан підприємства і оцінку впливу 
факторів зовнішнього середовища [9, с. 122]. Тоді виділення конкретних пропорцій як 
складових стратегічного фінансового плану слід базувати не тільки на прийнятій стратегії 
розвитку галузі (бажаний стан), а й на аналізі сценаріїв (потенційно можливі стани). 
Такий підхід дозволить розробити реалістичні і фактично досяжні стратегічні фінансові 
плани, які сприятимуть отриманню в майбутньому необхідних результатів. 

Відбір конкретних пропорцій для стратегічного фінансового плану слід засновувати 
на основних сферах діяльності суб’єкта господарювання (ПАТ «Укрзалізниця») та 
напрямах їх розвитку, тобто на: 

сфері формування фінансових ресурсів  забезпечення формування власних і 
залучення необхідних позикових джерел фінансування; 

інвестиційній сфері  оптимізація розподілу фінансових ресурсів за видами і 
формами інвестування, сферам господарської діяльності та окремим структурним 
підрозділам; 

фінансовій сфері, яка включає підсферу (а) забезпечення фінансової безпеки 
(збереження фінансової стійкості в довгостроковій перспективі), (б) підвищення якості 
управління фінансовою діяльністю (формування фінансової структури, адекватної 
прийнятої стратегії, і створення комплексу організаційних умов для забезпечення 
ефективного управління фінансовим потенціалом компанії), (в) податкову (оптимізація 
податкового навантаження в поєднанні зі зниженням податкових ризиків). 
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Такий підхід дозволяє виділити три взаємопов’язані та взаємозалежні складові 
стратегічного фінансового плану: по операційній, інвестиційній та фінансовій 
діяльності. 

Операційна діяльність. В умовах розвитку ринкових відносин у сфері залізничного 
транспорту провідною пропорцією повинна стати пропорція реалізації (обміну), 
визначальне співвідношення між споживчим попитом на послуги та пропозицією за 
обсягом, структурою та вартістю. В галузі вже в найближчому майбутньому може 
виникнути дефіцит рухомого складу, що негативно позначиться на можливості 
задоволення попиту не тільки на пасажирські перевезення, а й вантажні і, як наслідок, на 
розмірі одержуваного фінансового результату. З іншого боку, зменшення обсягів 
виробництва продукції промисловості, яка складає основу номенклатури вантажних 
перевезень, може сприяти недовикористанню наявних необоротних активів, що призведе 
до втрат можливих доходів і зниження рентабельності перевезень за рахунок збільшення 
частки постійних витрат. Отже, попит на перевезення вантажні (як основне джерело 
формування фінансових ресурсів) і пасажирські (як виконання соціальних зобов’язань) 
повинен задовольнятися на 100%. 

Другою пропорцією, що характеризує операційну діяльність, повинна стати 
факторна пропорція (виробничі ресурси (необоротні та оборотні активи), трудові 
ресурси), що зв’язує обсяг, структуру і продуктивність ресурсів з обсягом і структурою 
транспортного виробництва. Як основу для визначення факторної пропорції можна 
використовувати виробничу функцію, що визначає співвідношення між витратами різних 
видів ресурсів і очікуваним ефектом (потенційними перевізними можливостями 
залізничного транспорту): 

                    ,321

0

aaa
LFKaY       (2)  

де LFK ,,  –витрати необоротних і оборотних активів, а також трудових ресурсів 

відповідно; 321 ,, aaa  – коефіцієнти еластичності за необоротними і оборотним активами, а 

також трудовим ресурсам відповідно. 
Можливість використання виробничої функції як пропорції в стратегічному 

фінансовому плані можна пояснити досить стабільною технологією транспортного 
виробництва. В. Вітлінський зазначає, що «в реальній виробничій діяльності економічних 
систем технологія є тільки відносно стабільною. Постійно здійснюється процес 
еволюційного розвитку (можливий і занепад), удосконалюються предмети праці, 
з’являються нові види матеріалів, впроваджуються досягнення науки. Разом з тим 
виробничі процеси в цілому характеризуються певними стійкими ознаками...» [18, с. 166]. 

Особливості формування та розподілу доходів на залізничному транспорті слід 
відображати за допомогою пропорції розподілу, яка визначає співвідношення розподілу 
доходів від виробничої діяльності між окремими підприємствами, що входять у 
залізничний комплекс. У галузі розподіл доходів здійснюється пропорційно обсягам 
транспортної роботи, виконаної окремими підприємствами. Так, доходи окремого 
підприємства (залізниці) від перевезень у прямому сполученні будуть визначатися за 
формулою: 

                     ,DdD kk        (3)  

де kd  – питома вага k -го окремого підприємства (залізниці) в перевезеннях у прямому 

сполученні; D  – сукупний дохід залізничного транспорту від перевезень в прямому 

сполученні;  KkK ,1  – кількість окремих підприємств (залізниць). 

Наслідком підвищення кредитного навантаження на галузь і відсутність фінансової 
підтримки з боку держави є необхідність підтримки рівня рентабельності перевезень 
залізничного транспорту, тобто введення пропорції ефективності, що відбиває 
співвідношення між доходами і витратами, пов’язаними з операційною діяльністю. Так, 
для перевезень залізничним транспортом вважається «нормальною» рентабельність на 
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рівні 20 %, а послуг, наданих іншим підприємствам, що знаходяться у сфері управління 

«Укрзалізниці»,  5 %, тому ці рівні можна використовувати як стратегічні нормативи. 
Закладати підвищення рівня рентабельності перевізної діяльності в стратегічний план не 
можна, оскільки наростання кризових тенденцій в економіці України, а також 
переорієнтація транзитних вантажопотоків не сприятимуть збільшенню обсягів 
перевезень залізничним транспортом, і, як наслідок, підвищенню їх прибутковості. 

Інвестиційна діяльність. Обсяг і інтенсивність інвестиційної діяльності 
залізничного транспорту відображатиме пропорція накопичення, яка буде визначати 
норму накопичення, тобто частку чистого прибутку, яка йтиме на розширення 
виробництва для отримання необхідного результату. У концепції реформування 
залізничного транспорту визначено, що на оновлення необоротних активів галузі має 
спрямовуватися до 50% чистого прибутку, отриманого від операційної діяльності. 

Критичний стан рухомого складу та інфраструктури залізничного транспорту 
визначає необхідність здійснення вкладень у підтримку основних засобів у працездатному 
стані для збереження соціально-економічного значення галузі. Наслідком цього є 
обов’язковість визначення пропорції інтенсивності простого відтворення основних 
засобів для забезпечення нормального функціонування залізничного транспорту. 
Реалістичним є оновлення до 5% рухомого складу та інфраструктури залізничного 
транспорту, що дозволить поступово вийти на рівень придатності основних засобів, 
необхідний для забезпечення безпечних пасажирських і вантажних перевезень. Більша 
інтенсивність простого відтворення для залізничного транспорту України є як технічно, 
так і фінансово неможливою. 

По фінансовій діяльності. Якісні характеристики фінансової роботи в галузі повинні 
відображатися в пропорціях, що характеризують, перш за все, рівень фінансової стійкості. 
Р. Брейлі і С. Майерс відзначали, що «фінансові коефіцієнти рідко дають вичерпні 
відповіді, але вони допомагають ставити правильні питання...» [19, с. 780]. 

Визначення значень фінансових пропорцій слід здійснюватися на основі як 
нормативів, прийнятих у світовій практиці, так і особливостей виробничо-економічної 
діяльності залізничного транспорту України, оскільки фінансова стійкість формується в 
процесі функціонування підприємства і є головним компонентом його загальної стійкості. 
Зовнішнім проявом фінансової стійкості є платоспроможність, що є показником, за 
допомогою якого оцінюється здатність компанії виконувати свої фінансові зобов’язання 
перед контрагентами. Нормальний рівень фінансової стійкості підтверджується високою 
платоспроможністю, кредитоспроможністю, рентабельністю та ліквідністю балансу. 

У наукових публікаціях пропонують різні підходи до формування фінансових 
пропорцій. Так, В. Бочаров зазначає, що для підтримки фінансової стійкості на досить 
високому рівні необхідне дотримання чотирьох балансових пропорцій [20, с. 74]: 
(пропорція 1) найбільш ліквідні активи повинні покривати найтермінові зобов’язання 
(кошти й короткострокові цінні папери повинні перевищувати (або дорівнювати) 
короткостроковій заборгованості підприємства); (пропорція 2) швидко реалізовані активи 
підприємства повинні покривати короткострокові пасиви (дебіторська заборгованість, 
кошти на депозитах повинні перевищувати або дорівнювати короткостроковим кредитам і 
позикам, а також ту частину довгострокових, термін погашення яких закінчується в 
даному звітному періоді); (пропорція 3) повільно реалізовані активи повинні покривати 
довгострокові пасиви (запаси готової продукції, сировини, матеріалів і та частина 
дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються пізніше, ніж через 12 місяців 
після звітної дати повинні перевищувати (або дорівнювати) довгостроковим кредитам і 
позикам (з терміном погашення понад 12 місяців після звітної дати)); (пропорція 4) 
постійні активи повинні покриватися постійними пасивами (основні засоби підприємства 
повинні бути менше (або дорівнювати) власним коштам (статутному, додатковому і 
резервному капіталу)). 
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Дотримуватися даних пропорцій для залізничного транспорту України досить 
проблематично через порушення балансу між джерелами фінансування. Ця тенденція 
стала формуватися в результаті підвищення інтенсивності залучення позикових коштів 
без урахування реальної можливості їх своєчасного погашення.  

Дана проблема є передумовою появи іншої: формування тривалої простроченої 
заборгованості, погіршення співвідношення між кредиторської та дебіторської 
заборгованістю. Зростання простроченої заборгованості відображає швидкість скорочення 
фінансових джерел відновлення виробництва, нормального відтворення основних засобів 
(насамперед, об’єктів інфраструктури та рухомого складу). 

Основною причиною наростання негативної динаміки показників співвідношення 
дебіторської та кредиторської заборгованості, а також посилення тенденції до зростання 
простроченої заборгованості в її загальній сумі, є фізичний і моральний знос основних 
засобів, часткова або повна зупинка як простого, так і розширеного їх відтворення. 
Результатом цього є різке падіння потенційно можливих обсягів виробництва (на 

залізничному транспорті  зниження пропускної здатності і перевізних можливостей), що 
супроводжується відповідним зменшенням власних джерел фінансування операційної 
діяльності і, як наслідок, критичним зниженням платоспроможності. 

Ще однією проблемою, що обумовлює зниження поточної фінансової стійкості 
залізничного транспорту України, є дефіцит власних оборотних активів для фінансування 
операційної діяльності. Основною причиною цього є комплекс проблем, який 
супроводжує функціонування галузі в умовах інституційних перетворень, а саме 
погіршення стану об’єктів інфраструктури та рухомого складу, недостатній рівень 
капітальних інвестицій в їх оновлення, зменшення попиту на перевезення внаслідок 
кризових явищ у національній економіці, збереження практики перехресного 
субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, надмірне зростання частки 
позикових коштів (насамперед, короткострокових кредитів) у структурі капіталу, 
підвищення залежності від зовнішніх кредиторів, збільшення залежності від зовнішніх 
джерел фінансових ресурсів, зростання видаткової частини грошового потоку, 
пов’язаного з фінансовою діяльністю, та ін. Недостатня увага до цих проблем може 
спровокувати не тільки подальше погіршення фінансового стану та зниження фінансової 
стійкості залізничного транспорту України, а й навіть призвести до його банкрутства, що 
матиме негативні наслідки для всієї національної економіки, у тому числі й провідних 
галузей промисловості. 

Тоді в стратегічному фінансовому плані як пропорції, пов’язані з фінансовою 
діяльністю, слід використовувати такі. Пропорція капіталізації, яка визначається як 
відношення суми позикових коштів до власного капіталу, є показником відповідності 
структури капіталу підприємства (галузі) особливостям його виробничо-економічної 
діяльності. Значна капіталомісткість транспортного процесу, низька швидкість обороту 
активів галузі обумовлюють необхідність переважної орієнтації на власний капітал. Так, 
власний капітал залізничного транспорту України перевищує позиковий більш ніж в 2 
рази. З іншого боку, це є свідоцтвом недовикористання існуючих можливостей залучення 
додаткових коштів для оновлення необоротних активів (насамперед, об’єктів 
інфраструктури та елементів рухомого складу) без загрози зниження фінансової стійкості. 
Тому пропорція капіталізації як стратегічний норматив повинна підтримуватися на рівні 
30:70 %. 

Пропорція мобільності є відображенням коефіцієнта маневреності власного 
капіталу, що визначається як відношення власних оборотних коштів до суми власного 
капіталу, і показує, яка частина власних коштів знаходиться в мобільній формі, що 
дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Значення коефіцієнту маневреності 

для «Укрзалізниці» (у 2008 р.  -0,487) свідчить про її нездатність підтримувати 
необхідний рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти у разі 
потреби за рахунок власних джерел, наслідком чого є проблема фінансування операційної 
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діяльності. Мінімальне рекомендоване значення коефіцієнта маневреності складає 0,2, 
тому дане відношення слід використовувати як стратегічний норматив для забезпечення 
гнучкості використання власних коштів. 

Пропорція фінансування операційної діяльності показує, яка частина діяльності 

організації фінансується за рахунок власних коштів, а яка  за рахунок позикових. 
Значення коефіцієнта фінансування для залізничного транспорту для всього аналізованого 

періоду істотно перевищує рекомендовані значення (1,01,5), що відповідає особливостям 
виробничо-економічної діяльності галузі та необхідній структурі капіталу. Нормальним 
для залізничного транспорту визнається співвідношення між власними і позиковими 
коштами на рівні не менше 2,0. Тоді з урахуванням особливостей формування капіталу 
«Укрзалізниці» можна прийняти значення пропорції фінансування операційної діяльності 

на рівні 2,02,5. 
Визначення і виконання пропорції ліквідності є обов’язковою умовою підвищення 

інвестиційної привабливості залізничного транспорту України. Для потенційних 
інвесторів найбільш значущим є коефіцієнт загальної ліквідності, який показує 
можливість погашення поточних зобов’язань за рахунок оборотних активів. На 
залізничному транспорті покриття оборотними активами поточних зобов’язань 
зменшується з 95,0 % у 2003 р. до 53,4 % у 2012 р., що свідчить про порушення пропорцій 
формування оборотних активів і поточних зобов’язань галузі. Тому для підвищення 
інвестиційної привабливості залізничного транспорту пропорція ліквідності як 
стратегічний норматив повинна задаватися на рівні не менше 1,5.  

Для підвищення інвестиційної привабливості залізничного транспорту також є 
обов’язковим виконання пропорції фінансової незалежності, що задається на основі 
коефіцієнта фінансової незалежності. Так, для залізничного транспорту України 
коефіцієнт фінансової незалежності знаходиться в межах оптимальних значень 
(коливається від 0,455 (2009 р.) до 0,711 (2011 р.). Проте основу власного капіталу 
складають мало ліквідні активи і є значні проблеми з ліквідністю за рахунок збільшення 
поточних зобов’язань, тому доцільно завдати значення пропорції фінансової незалежності 
на рівні не менше 0,7 (за умови відсутності значних фінансових вкладень). 

Висновки. Таким чином, стратегічний фінансовий план залізничного транспорту 
України має містити три групи пропорцій, що відображають стратегічні нормативи 
здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Розроблену сукупність 
пропорцій слід використовувати при розробці довгострокових і короткострокових 
фінансових планів для забезпечення цілеспрямованої реалізації стратегії розвитку 
залізничного транспорту України. 
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СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МВФ З ДЕРЖАВАМИ З СЕРЕДНІМ РІВНЕМ 
ДОХОДІВ 

 
У публікації визначено особливості співпраці Міжнародного валютного фонду з країнами з 

середнім рівнем доходу, серед яких виділено Вірменію, Грузію, Білорусію, Україну. Розглянуто різні 
підходи та інструменти залучення кредитів від МВФ до зазначених країн з метою покращення 
макроекономічної ситуації в державах. 

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд, співробітництво, фінансова система, кредит, 
стабілізація, фінансування 

 
Непрядкина Н.В.  
 
СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МВФ С ГОСУДАРСТВАМИ СО СРЕДНИМ 

УРОВНЕМ ДОХОДА 
 

В публикации определены особенности сотрудничества Международного валютного фонда со 
странами со средним уровнем дохода, среди которых выделено Армению, Грузию, Белоруссию, 
Украину. Рассмотрены различные подходы и инструменты привлечения кредитов от МВФ в указанные 
страны с целью улучшения макроэкономической ситуации в государствах.  

Ключевые слова: Международный валютный фонд, сотрудничество, финансовая система, кредит, 
стабилизация, финансирование 
 

Nepryadkina N. 
 

IMF COOPERATION WITH MIDDLE-INCOME 
 COUNTRIES 

 
IMF cooperation with middle-income countries is viewed in the article. Armenia, Georgia, Belarus and 

Ukraine are analyzed. Different approaches and ways to attract loans from the IMF to the mentioned countries in 
order to improve the macroeconomic situation are examined.  

Keywords: IMF, cooperation, financial system, credit, stabilization, financing 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. На початку діяльності Міжнародного 
валютного фонду (МВФ), в кінці 40-х років, практично не було розвинутої системи 
міжнародних фінансових приватних ринків. Тому МВФ був джерелом коштів як для 
розвинутих країн, так і для країн, що розвиваються. Протягом останніх років одним з 
найцікавіших аспектів економічного розвитку у світі стала дуже швидка 
інтернаціоналізація приватного фінансового ринку. Cьогодні більшість розвинутих 
країн не потребують фінансових ресурсів Фонду, бо вони мають доступ до приватних 
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фінансових ринків. Тому МВФ від фінансування всіх країн-членів зараз переключився 
на підтримку країн, що розвиваються, тобто тих країн, які не мають доступу до 
приватних фінансових ринків. Для держав з середнім рівнем доходів стабілізаційні 
програми МВФ стають деколи єдиною можливістю забезпечити реформи та 
стабілізувати фінансову систему. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. В 
останні роки співробітництво країн із середнім рівнем доходів та МВФ є однією з 
найбільш важливих проблем, яка обговорюється широким колом політиків, аналітиків 
та науковців. Дослідженням даної проблеми займаються вітчизняні та зарубіжні вчені, 
такі як: О.  Білорус, З. Варналій, В. Гальчинський, М. Дудченко, О. Єременко, 
В. Кузнєцов, І. Лукінов, В. Хорошковський, О. Шнирков та інші. Серед іноземних 
вчених, що розробляють дану тематику, слід відзначити: Л. Бальцеровича, П. Ван 
Бергейка, Дж. Вільямсона, Т. Едісона, А. Зіденберга, Т. Кілліка, В.Фішера, С. Фішера, 
М. Фрідмена та ін. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Розвиток економіки країн із 
середнім рівнем доходів, зокрема, Вірменії, Грузії, Білорусі, України все більшою 
мірою визначається не тільки внутрішніми можливостями, але й ступенем участі цих 
країн у світовому поділі праці. Тому на сучасному етапі економічного розвитку країн із 
середнім рівнем доходів дуже важливою є активізація міжнародної економічної 
діяльності, яка вкотре підтверджує актуальність питання участі цих держав у 
міжнародних організаціях та співпраці з ними. Очевидним є той факт, що механізм 
міжнародного валютно-фінансового співробітництва направлений на кінцеву ціль – 
отримання позикових коштів та їх ефективне використання, – а, отже, не може не 
містити економічного підґрунтя.  

Цілі роботи є визначення специфіки співпраці МВФ з державами з середнім 
рівнем доходів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Протягом останніх років відбулась переорієнтація 
МВФ від статусу міжнародного банкіра до організації, що сприяє економічному 
розвитку країн, які самі не в змозі вийти на фінансові ринки і потребують офіційної 
підтримки Фонду [1]. Основою для ініціювання органами державної влади початку 
процесу отримання кредиту від МВФ або Світового банку є, в основному, дефіцит 
валютних резервів країни або ж значні проблеми з платіжним балансом. Детальна 
послідовність дій, що формують механізм отримання кредитних ресурсів від МВФ 
країнами із середнім рівнем доходів зображена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Існуючий механізм отримання кредитних ресурсів від МВФ  
Складено автором 
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Ініціатором початку кредитних відносин між МВФ та країною-позичальником 
стає, зазвичай, Уряд країни-позичальника. Його метою є аналіз прийнятої країною 
довгострокової програми розвитку, визначення її «слабких місць» в аспекті 
фінансування, які країна не в змозі вирішити самостійно з допомогою внутрішніх 
джерел.  

Незважаючи на схожість схем отримання різних типів кредитів від МВФ Фонд 
має розроблені власні механізми кредитування, якими мають право користуватися 
країни-учасники організації залежно від конкретної ситуації, яка склалася в економіці 
та в країні в цілому.  

Звичайні механізми включають наступні:  
 механізм резервних часток;  
 механізм кредитних часток;  
 кредити;  
 механізм розширеного фінансування;  
 механізм додаткового фінансування. 
Механізм резервних часток передбачає автоматичне отримання (за першою 

вимогою) країною коштів у МВФ у межах її резервної позиції, яку складають резервна 
частка та кредитна позиція. Для купівлі таких коштів не потрібна попередня згода 
Фонду. Використання резервної позиції розглядається не як кредитна операція, а як 
вилучення країною іноземної валюти, що внесена нею до Фонду в рахунок підписки. 
Від країни не вимагається сплата комісійних і відсоткових платежів та повернення 
отриманих валютних ресурсів. 

Механізм кредитних часток є найважливішим каналом використання загальних 
ресурсів Фонду. Кошти в іноземній валюті, які складають 100 % величини квоти, що 
можуть бути придбані країною-учасницею понад величину резервної частки, 
поділяються на чотири кредитні частки - транші. Країна, яка витрачає свої кредитні 
частки у Фонді, може при цьому використати повністю або частково також і резервну 
частку чи зберегти її. Гранична величина іноземної валюти, яку країна може придбати у 
МВФ у результаті повного використання резервної та кредитної часток, складає 125 % 
розміру її квоти. Такі угоди практикуються з 1952 року [0]. 

Угоди про стабілізаційні кредити передбачають отримання країною гарантії того, 
що вона зможе автоматично одержувати іноземну валюту від МВФ в обмін на 
національну валюту у визначеній сумі в будь-який час упродовж терміну дії угоди за 
умови дотримання країною вимог, передбачених угодою. 

Така практика надання кредитів аналогічна відкриттю кредитної лінії. У сучасних 
умовах головним призначенням стабілізаційних кредитів є кредитування 
макроекономічних стабілізаційних програм, що здійснюються країнами-учасницями. За 
цими угодами кредити, як правило, надаються на термін від 12 до 24 місяців. Загалом 
частка резервних кредитів досягає близько половини всіх кредитних операцій МВФ. 

Механізм розширеного фінансування доповнює розглянуті вище механізми 
резервних і кредитних часток і передбачає кредитування на основі середньострокових 
програм розширеного фінансування на період до трьох років з метою подолання 
труднощів із платіжним балансом, що викликані макроекономічними проблемами у 
сфері виробництва, торгівлі, ціноутворення, які перешкоджають реалізації політики. 
Повернення використаних валютних засобів повинно здійснюватися дванадцятьма 
рівними внесками упродовж терміну від 4,5 до 10 років з дня кожної купівлі валюти [3]. 

Механізм додаткового фінансування, запроваджений з 1977 року, передбачає 
використання Фондом позикових ресурсів для додаткового фінансування. Додаткове 
фінансування надавалося країнам із хронічним дефіцитом платіжного балансу і 
вичерпаними лімітами одержання звичайних кредитів за рахунок звичайних позикових 
ресурсів. Країни-учасниці могли використовувати додаткове фінансування лише у 
вигляді резервних кредитів, що передбачають використання верхніх кредитних часток, 



Економічний форум 1/2016 

 
 

324 
 

або розширених кредитів. Ці кредити видавалися на умовах, близьких до ринкових; їх 
тривалість перевищувала 12 місяців, а інколи досягала трьох років [30]. 

В світлі останніх кризових подій у світовій економіці спочатку 2008 – 2009 років, 
а згодом 2014-2015 років у Східній Європі, Фондом було створено новий тип кредиту – 
Flexible Credit Line, який країни, що відповідають базовим критеріям Фонду, можуть 
використовувати практично негайно, без додаткових умов, у великих обсягах і на 
тривалий період часу. Для країн, які не відповідають критеріям використання Flexible 
Credit Line, передбачається розширена програма Stand-By. 

Тому країни із середнім рівнем доходів можуть використовувати різні підходи та 
інструменти залучення кредитів від МВФ. Спеціальні компенсаційні механізми 
включають такі види фінансування як компенсаційне, фінансування у випадку 
непередбачених обставин та фінансування системних перетворень. 

Механізм компенсаційного фінансування і фінансування у випадку 
непередбачених обставин застосовується з метою компенсації втрат від експортної 
виручки, для покриття витрат на послуги; відшкодування збитків, пов'язаних із 
зростанням цін на імпортоване зерно, якщо збитки мають тимчасовий характер, 
викликані зовнішніми обставинами, що не залежать від країн-членів. До переліку 
послуг, що підлягають компенсаційному фінансуванню, зараховують: надходження від 
експлуатації нафтопроводів; плата за транзит суден через канали; доходи від 
судноплавства; транспортні перевезення; будівництво; страхування. Фінансування 
системних перетворень здійснюється з Фонду системної трансформації з 1993 по 
теперішній 2015 рік як тимчасовий механізм з метою надання державам-учасницям 
фінансової допомоги для врегулювання проблем платіжного балансу, пов'язаних із 
переходом від торгівлі, заснованої на неринкових засадах, до багатосторонньої торгівлі 
на ринкових [0]. Динаміка обсягів надання кредитів МВФ країнам з середнім рівнем 
доходів представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Обсяги та умови кредитування МВФ країн із середнім рівнем доходів 

Країна 
Дата 

надання 
кредиту 

Сума 

Вид кредиту млн.. 
СПЗ 

млн. 
дол. 
США 

Азербайджан  

1995 29,25 46 
Механізм фінансування системних перетворень (МФСП), 
перший транш  

2000 87,80 132 Резервний кредит («стенд- бай»); МФСП, другий транш  

2008 152,10 219 
Механізм розширеного фінансування (МРФ). Механізм 
розширеного фінансування структурної перебудови 
(МРФСП)  

2011 56,3 79 
Механізм компенсаційного і надзвичайного фінансування 
(компенсація непередбаченого скорочення вартості 
експорту)  

Всього 325,45 476  

Вірменія  

1995 16,88 25 МФСП, перший транш  
2003 60,80 98 Резервний кредит («стенд-бай»); МФСП, другий транш  
2008 101,25 148 МРФСП  
2013 8,1 11 МРФСП, збільшення початкової суми кредиту  
Всього 187,03 282  

Білорусія  

2001 70,10 98 МФСП, перший транш  
2009 70,10 103 МФСП, другий транш  
2010 196,28 293 Резервний кредит («Стенд-бай»)  
Всього 336,48 494  

Грузія  

2003 27,75 40 
Механізм фінансування системних перетворень, перший 
транш  

2005 100,00 157 
Резервний кредит («стенд-бай»); Механізм фінансування 
системних перетворень, другий транш  

2011 166,50 246 
Механізм розширеного фінансування структурної 
перебудови  

Всього 294,25 443  
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продовження таблиці 1 

Казахстан  

1994 61,88 86 
Механізм фінансування системних перетворень, перший 

транш  

1998 185,63 255 
Резервний кредит («стенд-бай»). Механізм фінансування 

системних перетворень, другий транш  

2008 185,60 290 Резервний кредит («стенд-бай»)  

2012 309,40 446 Механізм розширеного фінансування  

Всього 742,51 1077  

Молдова 

1993 13,50 19 
Механізм компенсаційного і надзвичайного фінансування 

(компенсація зрослої вартості імпорту зернових)  

1996 22,50 32 
Механізм фінансування системних перетворень, перший 

транш  

2007 74,25 103 

Резервний кредит («стенд-бай»).  

Механізм фінансування системних перетворень, другий 

транш  

2009 12,20 18 
Механізм компенсаційного і надзвичайного фінансування 

(компенсація вимушеного збільшення імпорту зернових)  

2010 58,50 91 Резервний кредит («стенд-бай»)  

2012 135,00 195 Механізм розширеного фінансування  

Всього 315,95 458  

Таджикистан  

1998 15,00 22 Резервний кредит («стенд-бай»), перший кредитний транш  

2006 7,50 10 Допомога післяконфліктним країнам  

2009 7,50 10 Допомога післяконфліктним країнам, другий кредит  

2010 100,30 134 
Механізм розширеного фінансування структурної 

перебудови  

Всього 130,30 176  

Узбекистан  

1997 49,87 74 
Механізм фінансування системних перетворень, перший 

транш  

2009 174,60 259 
Резервний кредит («стенд-бай»). Механізм фінансування 

системних перетворень, другий транш  

Всього 224,47 333  

Всі країни   7505,8 
1085

7 

 

Джерело: складено автором на основі [5] 

 
В умовах нейтралізації відчутних негативних наслідків світової фінансово-

економічної кризи і необхідності відновлення економічного зростання в країні 
співробітництво із МВФ спрямовується, переважно, на залучення додаткових 
фінансових ресурсів, необхідних для реформування вітчизняної економіки, реалізацію 
пріоритетних інвестиційних та системних проектів. В сучасній системі міжнародних 
відносин кредитні ресурси МВФ, при їх ефективному використанні, виступають 
важливим джерелом ресурсного забезпечення здійснення пріоритетних проектів і 
завдань соціального та економічного розвитку, важливим інструментом інституційних 
перетворень і міжнародної інтеграції. 

Особливо це важливо для країн з  середнім рівнем доходів, оскільки стабілізаційні 
кредити МВФ дозволяють скоротити вплив негативних проявів економічних криз на 
населення, яке має не надто високий рівень життя. 

Приблизний механізм використання коштів, які отримують від зовнішнього 
кредитора, згідно наданої вище програми зображений на рис. 2. 

Ефект від кредиту полягає в тому, що підприємства переходять у розпорядження 
держави, а їх борги лягають на плечі платників податків. Іноземні ж кредитори, зокрема 
великий іноземний бізнес, інтереси якого і представляє МВФ, одержують назад свої 
гроші.  

Більшість країн із середнім рівнем доходів, а саме Вірменія, Грузія, Білорусія, 
Україна, у часи економічних спадів дотримуються стримуючої політики, що дозволяє 
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уряду розібратися із зовнішнім боргом (як суверенним, так і корпоративним). Для 
уникнення розширення бюджетного розриву, уряду доводиться або знижувати 
бюджетні витрати, або ж збільшувати податкове навантаження. Перевага такого 
підходу в тому, що звичайно він асоціюється зі швидким зростанням економіки після 
кризи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механізм використання коштів, отриманих від МВФ  
складено автором 

 

Стримуюча політика також викликає зниження рівня інфляції, а разом з тим і 

сильніше падіння курсу національної валюти, у порівнянні із стимулюючою політикою. 

Крім того, стимулююча політика неефективна в умовах високих інфляційних 

очікувань. Очевидно, що стимулюючу політику варто проводити вже після подолання 

кризи, особливо в країнах з середнім рівнем доходів, оскільки інфляція скорочуватиме 

реальні доходи населення, що призводитиме до зниження рівня життя. 

Наступним етапом доцільно розглянути структуру портфеля діючих проектів 

МФВ станом на 2013 рік в середньому для країн з середнім рівнем доходів (рис. 3).  

 
Рис. 3. Сукупна структуру використання кредитних коштів МВФ у країнах з 

середнім рівнем доходів [6] 
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Слід відзначити, що основними секторами, в які спрямовуються кошти від МВФ є 
наступні: муніципальна інфраструктура, енергетичний сектор, земельна реформа, 
державні фінанси, державний сектор, управління соціальним страхуванням, охорона 
здоров’я, охорона навколишнього середовища. 

З метою підвищення ефективності використання кредитних коштів МВФ дещо 
змінено умови отримання позик. На сьогодні максимальний термін залучення позик – 
30 років, єдиним фінансовим збором є разова комісія у розмірі 0,25 % від суми позики. 

Такі зміни умов кредитування мають на меті убезпечити МВФ від не виважених 
рішень щодо надання кредиту, а країни одержувачі мають змогу використовувати 
більш дешеві фінансові ресурси від міжнародної фінансової організації. Для 
завершення аналізу тенденцій співпраці країн із середнім рівнем доходів доцільно 
здійснити аналіз обсягів їх зовнішнього боргу. Нестабільна динаміка обсягів 
зовнішнього боргу аналізованих країн наведено на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Валовий зовнішній борг країн із середнім рівнем доходів, млн. дол. США 

 
Найгіршою ситуація є у Вірменії та Грузії, там зовнішній борг перевищує 

критичне значення 60% від ВВП, тому саме цим країнам необхідно, в першу чергу, 
вживати заходи для розвитку економіки, оскільки кошти для повернення кредитів 
повинні буди зароблені за рахунок ефективного використання раніше залучених 
кредитних ресурсів.  

Стабільнішою є динаміка відносного показника зовнішнього боргу у відсотках до 
ВВП – рис. 5. Це свідчить про те, що залучені кошти все ж справляють влив на 
формування ВВП. Суттєве зростання зовнішнього боргу простежується в Білорусії, при 
цьому відносний показник зростає меншими темпами, отже економіка держави 
розвивається та виникають сприятливі умови для зростання ВВП. 

 

 
Рис.5. Динаміка відносного показника зовнішнього боргу у відсотках до ВВП для 

країн з середнім рівнем доходів 
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Таким чином, комплекс заходів, пов’язаних з економіко-правовим забезпеченням 
співпраці країн із середнім рівнем доходів з МВФ є досить об’ємним, а механізми 
співробітництва – складними, зважаючи на кількість міжнародних інституцій та 
програм, які вони пропонують. Фактично, незважаючи на те, що історія напрямків 
співпраці означених країн з МВФ налічує однаковий часовий період, вони значно 
відрізняються один від одного, оскільки мають різні причини необхідності залучення 
коштів та різні механізми використання кредитних ресурсів. 

Висновки. Більшість країн з середнім рівнем доходів фактично не має реального 
доступу до міжнародних фінансових ринків. Зовнішнє фінансування вона може 
отримати переважно з офіційних джерел. А головне офіційне джерело - це МВФ. І 
навіть можливе однобічне фінансування з боку розвинених країн, як правило, пов'язане 
з домовленостями з Фондом. Крім того, політика Фонду спрямована на стабілізацію 
соціально-економічної ситуації в державах, тому вище наведене стало вагомими 
передумовами плідної співпраці країн з МВФ. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГОВ И СЕРВИС НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ: 

РАЗЛИЧИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ 
 

Статья посвящена исследованию проблематики теоретической взаимосвязи между 
администрированием налогов и сервисом налогоплательщиков. Раскрыто сущностные различия этих 
процессов и обоснована важность усиления сервисно-партнерского взаимодействия фискальных органов 
и налогоплательщиков. 

Ключевые слова: администрирование налогов, сервис налогоплательщиков, налоговые органы 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Реалізація основних напрямів модернізації 
Державної фіскальної служби України, а також імплементація передових європейських 
стандартів взаємодії з платниками податків на принципах партнерства, зумовили 
поширення у фаховій та нормативній літературі поняття «податковий сервіс» як 
діяльності податкових органів, пов’язаної із обслуговуванням платників у податкових 
органах. Відсутність нормативного трактування даного поняття, а також паралельне, 
без належного обґрунтування, використання науковцями термінів «податкове 
адміністрування», «податковий сервіс» та «податкове супроводження» по відношенню 
до платників податків, спричиняють появу суперечностей щодо сутнісних відмінностей 
цих процесів. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирышення проблеми. 
Термін податкове адміністрування є широко розповсюдженим у фаховому спілкуванні 
та науковому світі, а дослідженню його сутності та складових елементів присвячено 
десятки наукових праць, найбільш видатними авторами яких є В. Л. Андрущенко, З. С. 
Варналій, Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, В. Б. Марченко, В. М. Мельник, А. О. 
Селіванов, Л. Л. Тарангул, С. П. Позняков та ін. На противагу цьому, поняттєвий 
апарат понять «сервіс платників податків» і «податкове супроводження» є недостатньо 
розробленим у вітчизняній науковій фінансовій літературі, а вживаються ці терміни 
переважно у контексті дослідження проблеми взаємодії податкових органів із великими 
платниками у працях Л. М. Бондар, Т. В. Василькової, В. П. Гоя, А. В. Пислиці, О. 
М. Сущенка. 

У результаті аналізу українських економічних енциклопедичних видань останньої 
третини ХХ ст. [1; 2; 3] було виявлено, що поняття «адміністрування» ототожнювалася 
науковцями із поняттями «керувати» та «управляти» і у більшості випадків 
розглядалося через призму командно-адміністративного устрою. Сучасні ж 
дослідження вітчизняних вчених [4; 5; 6] засвідчили, що процес адміністрування 
податків також пов’язується із управлінською діяльністю фіскальних органів, 
спрямованою на забезпечення зростання податкових надходжень бюджетів різних 
рівнів. 

Поряд із цим, окремі науковці [7; 8] пов’язують податкове адміністрування із 
діяльністю податкових органів, направленою на великих платників податків (ВПП), що 
не зовсім відповідає принципам партнерства, закладеним в основу співпраці органів 
Державної фіскальної служби та великих платників. Очевидно також, що саме для 
підкреслення особливості взаємодії  податкових органів та ВПП, рядом вчених [9; 10; 
11; 12] було застосовано поняття «сервіс платників податків», «податкове 
обслуговування», а також «податкове супроводження платників». Тим не менше, у 
жодному із наведених досліджень не було визначено концептуальних основ 
взаємозв’язку між адмініструванням податків та податковим сервісом платників.    

Цілі статті. Зважаючи на високу роль податкових органів в успішності реалізації 
завдань податкової політики, зокрема, максимальної мобілізації податкових платежів 
до бюджету, особливого значення набуває обґрунтування концептуальних основ 
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взаємозв’язку між адмініструванням податків та сервісом платників податків як 
основоположними елементами організації процесів оподаткування. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Перш за все слід зазначити, що процес 
адміністрування податків апріорі передбачає існування суб’єктів управління, зокрема, 
спеціально уповноважених у сфері оподаткування органів виконавчої влади [6, с. 53], а 
тому сама по собі система податкового адміністрування не може координувати 
діяльність податкових органів і платників. Тим не менше, зосередження уваги 
науковців на управлінському аспекті адміністрування податків та паралельне вживання 
термінів «адміністратор» і «менеджер» у наукових колах призвели до ототожнення 
поняття «податкове адміністрування» із такою специфічною формою управління у 
сфері оподаткування, як податковий менеджмент. Хибність цих підходів, як ми 
вважаємо, обумовлюється, насамперед, помилковим обґрунтуванням змістового 
наповнення поняття «податковий менеджмент».  

Якщо податкове адміністрування можна розглядати як явище, яке відображає 
сутність державної політики у сфері податкових відносин, то менеджмент, перш за все, 
визначається цілеспрямованим впливом на об’єкт для досягнення певного результату. 
При цьому даним об’єктом впливу є відносини, що виникають між державою та 
платниками з приводу сплати податків й обов’язкових платежів, які матеріалізуються в 
податкових надходженнях у бюджет. Результатом же такого впливу, як справедливо 
зауважує професор О. М. Тимченко, має бути, з одного боку, формування 
централізованого фонду держави, а з іншого, – створення сприятливих умов для 
розвитку господарської діяльності [13, с. 12].  

Розширюючи коло економічних відносин, які охоплює податкове 
адміністрування, звертаємося до напрацювань професора В. Л. Андрущенка, який 
досліджує сутність поняття «фіскальне адміністрування». На думку науковця, це явище 
поєднує у собі ознаки науки, політики і мистецтва. Як наука, фіскальне 
адміністрування формулює принципи ефективного управління податковою системою 
держави, як політика – являє собою дії органів влади, за допомогою яких державні 
фінансові ресурси розподіляються через механізм оподаткування між приватним і 
публічним секторами економіки, між державою та населенням і, нарешті, мистецьке 
призначення фіскального адміністрування полягає в успішному забезпеченні та 
функціонуванні податкової системи на основі професійних знань, досвіду і високої 
виконавської майстерності [14, c. 28].  

Окремі ж представники вітчизняної наукової думки влучно вказують на 
відмінність між поняттями «податкове адміністрування» й «фіскальне 
адміністрування», визначаючи адміністрування податків складовою фіскального 
адміністрування. Зокрема, фінансово-економічний словник А. Г. Загороднього та Г. Л. 
Вознюка містить наступне твердження: «Найважливішою і визначальною складовою 
адміністрування фіскального є податкове адміністрування, домінуюче місце якого 
обумовлене як часткою податкових надходжень у доходах бюджету, так і єдиними 
принципами обліку, обчислення, сплати (стягнення) податкових платежів, а також 
відповідальності платників податків» [15, c. 13].  

Не можемо не погодитися із відмінністю між поняттями «фіскальний» та 
«податковий» з огляду на те, що першому із них притаманне більш широке семантичне 
значення. У більшості сучасних словників сутність поняття «фіск» науковці пов’язують 
із фінансовими ресурсами, що перебувають у розпорядженні держави або, іншими 
словами, державною казною – сховищем грошей, коштовностей та інших матеріальних 
цінностей [16, c. 332; 17, с. 104; 18, с. 1538]. Таким чином, застосовуючи термін 
«фіскальний», ми посилаємося на явища, що стосуються інтересів державної скарбниці, 
тобто пов’язані із загальною сукупністю державних доходів, а не лише із їх важливою 
складовою – податковими надходженнями. Погоджуємося також із думкою, що по суті, 
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фіскальне адміністрування разом із податковими має охоплювати і неподаткові 
платежі, що зосереджуються у державному бюджеті (казні), а отже, логічним є поділ 
фіскального адміністрування на податкове адміністрування та формування 
неподаткових платежів [19, с. 21]. 

Поряд із різноманітністю підходів до тлумачення податкового адміністрування, у 
науковій літературі існують розбіжності й у поглядах на сутність його елементів.  

У межах податкового адміністрування академік Ю. Б. Іванов, професор 
А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима та В. В. Карпова виділяють наступні процеси: взяття на 
облік платників податків, декларування податкових зобов’язань та їх визначення 
органами контролю, зміна строків виконання податкових зобов’язань, повернення 
зайво сплачених податків, стягнення несплачених податків, застосування 
забезпечувальних заходів та оскарження рішень органів контролю і т. п [20, с. 186]. 
Щоправда, вказаний перелік діяльностей був запропонований вченими у відповідності 
до сформульованого ними визначення «адміністрування податкових зобов’язань», в 
якому основний акцент було розміщено саме на процедурі реалізації прав і обов’язків 
суб’єктів податкового права щодо узгодження й погашення податкових зобов’язань.  

Вбачаючи у податковому адмініструванні систему управління, автори монографії 
«Экономика налоговых реформ» виділяють притаманні такій системі функції 
управління: податкове планування, податкове прогнозування, облік, податковий 
контроль, поточний і стратегічний аналіз, податкове регулювання [21, с. 260]. 

Подібну точку зору висловлено також у праці «Податкова політика України: стан, 
проблеми та перспективи» [22, c. 239-240], які включають до системи національного 
адміністрування такі елементи як організація податкових відносин, прогнозування і 
планування податкових надходжень, податковий контроль, а також регулювання 
податкових відносин, яке, зокрема, передбачає облік платників, консультативну роботу, 
введення податкових преференцій і т. ін.  

Зазначимо, що не можемо до кінця погодитися із запропонованою структурою 
податкового адміністрування, адже помилковим вважаємо віднесення податкового 
планування, прогнозування і регулювання податкових відносин до складових 
адміністрування податків, адже цілком очевидно, що дані елементи є складовими 
державного податкового менеджменту [20]. 

Що ж стосується інших наукових підходів, то більш узагальнено структуру 
податкового адміністрування розглядає професор В. М. Мельник, який включає до його 
складу наступні види робіт: облікова, масово-роз’яснювальна, прогнозно-аналітична та 
контрольно-перевірочна робота [23, с. 40]. Масово-роз’яснювальну роботу із 
платниками як елемент системи податкового адміністрування визначають також В. А. 
Савчук [24] та Р. Ю. Паславська, яка до складових процесу адміністрування також 
включає безпосередню роботу податкових органів з платниками податків [25, c.19].  

Як бачимо, для вітчизняної наукової думки останнього десятиліття характерним є 
розширення кола складових податкового адміністрування та віднесення до його 
системи таких елементів як масово-роз’яснювальна і консультаційна робота. Не 
можемо погодитися із зазначеним, оскільки схиляємося до наукової думки, що 
адміністрування податків можна узагальнено визначити як управління, завідування без 
акцентування, яке здійснюється через накази та розпорядження. Зрозуміло, що вся 
діяльність податкових органів регламентована наказами і розпорядженнями, проте 
частина функцій, що стосуються обслуговування платників, зокрема надання їм 
консультативної допомоги і роз’яснень з податкового законодавства, має 
рекомендаційний, а не керівний характер. Контролюючи виконання платниками 
податкових зобов’язань, фіскальні органи мають створити зручні умови сплати, 
допомагати уникнути помилок у нарахуванні податків [26, с. 84] і саме у цьому, на 
нашу думку, проявляється сервісна складова взаємодії з платниками. 
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Тут доцільно буде також зауважити, що на відміну від розповсюдженого у 
науковому обігу терміну «сервіс платників», податкові органи досить часто оперують 
поняттям «обслуговування платника податків». У наказі Міндоходів «Про 
затвердження Концепції та документів для забезпечення ефективної організації роботи 
з надання адміністративних послуг та сервісів центрами обслуговування платників» 
зазначається, що обслуговування громадян та суб’єктів господарювання - це комплекс 
послуг, що надаються податковими органами переважно через центри обслуговування 
платників, який включає надання адміністративних послуг; надання  консультаційних 
послуг; надання інформаційних послуг; прийняття звітності; прийняття вхідної 
кореспонденції та видачу ключів електронного цифрового підпису [27].  

Звертаючись же до етимологічного словника української мови знаходимо, що 
сервіс – це «обслуговування населення», запозичене від англійського «service» – 
«обслуговування, служба» [28, с. 216]. У зарубіжних виданнях сервіс може також 
означати і вид послуги, яка надається платникам податків [29, c. 210], і вживатися у 
назві головного податкового відомства країни, наприклад, Служба внутрішніх доходів 
США (від англ. The Internal Revenue Service). Беручи ж до уваги семантичне значення, 
вважаємо, що поняття обслуговування і сервіс можна вживати як синоніми.  

Що ж стосується поняття «податкове супроводження», то у даному питанні 
погоджуємося із думкою науковця [9, с. 10], що податкове обслуговування є складовою 
податкового супроводження. Податкове супроводження платників податків можна 
визначити як діяльність фіскальних органів, спрямовану на забезпечення великим 
платникам максимально комфортних умов обслуговування при взаємодії з 
податковими органами, а також на попередження фактів порушення ними податкового 
законодавства, яка реалізується у процесі адміністрування обов’язкових платежів 
великих платників податків. Очевидно, що дане поняття є ширшим за змістом від 
поняття «сервіс платників податків», адже окрім безпосереднього надання послуг 
платникам, зокрема прийому звітності за допомогою електронних сервісів та 
здійснення консультативної допомоги, податкове супроводження відображає усі 
специфічні способи взаємодії фіскальних органів та платників податків. 

Неабияке значення у цьому процесі відводиться проведенню податковими 
органами масово-роз’яснювальної та консультативної роботи із платниками податків, 
основною метою якої є створення у свідомості останніх толерантного ставлення до 
діяльності податкових органів та формування податкової культури. Таким чином, 
більш доречним вважаємо до складових адміністрування податків включати облік 
платників, облік податкових надходжень, податковий контроль і управління 
податковим боргом, тоді як масово-роз’яснювальну та консультаційну роботу – до 
складових податкового супроводження платників податків.  

Справедливо буде зауважити, що у свій час абстрактно-теоретичне розмежування 
податкового адміністрування і податкового супроводження певною мірою здійснив В. 
Б. Марченко, який припускає, що весь спектр адміністративної діяльності 
уповноважених органів у сфері справляння податків можна умовно поділити на 
позитивне та примусове адміністрування. Якщо позитивне адміністрування спрямоване 
на створення умов для виконання обов’язків суб’єктами податкових правовідносин і 
містить функції організаційно-виконавчого характеру, зазначає науковець, то 
адміністративно-примусова діяльність уповноважених органів передбачає втручання у 
сферу правових інтересів суб’єктів податкових правовідносин для спонукання їх до 
виконання вимог податкових норм [4, с. 122]. Тим не менше, оскільки даний вчений 
розглядав адміністрування податків більше у правовому аспекті у контексті прийняття 
Податкового кодексу, подальшого розвитку дана думка не одержала. 

Як уже зазначалося раніше, поняття «податкове супроводження» у фаховій 
літературі у сфері оподаткування вживається, як правило, для позначення видів 
діяльності та послуг, які надаються фіскальними органами великим платникам 
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податків. На наш погляд, це пов’язано із тим, що такі характеристики ВПП як значний 
фінансовий потенціал, висока прибутковість, складність виробничих відносин, а також 
широкі можливості щодо ухилення від оподаткування, у сукупності представляють 
собою високий рівень ризику [30, с. 121] і саме тому важлива роль відводиться 
сервісній складовій взаємодії із цими платниками. 

Зокрема, Л. О. Соловйова зазначає, що процес податкового супроводження 
великих платників податків здійснюється шляхом реалізації загальних та спеціальних 
функцій, характерних лише для спеціалізованих податкових інспекцій, а саме: відбір 
платників до категорії великих, індивідуальний підхід до кожного платника, податкові 
послуги і т. ін. [10].  

Із даним поглядом погоджується також В. П. Гой, який вказує на те, що функція 
податкового супроводження властива виключно інспекціям, які обслуговують таких 
платників та включає в себе всі процеси податкового обслуговування й контролю. 
Науковець також звертає увагу на те, що єдине визначення податкового супроводження 
великих платників податків відсутнє і пропонує розуміти дане поняття як передбачену 
та регламентовану нормами чинного законодавства професійну діяльність осіб, які 
працюють з великими платниками податків з питань оподаткування, направлену на 
забезпечення залучення платежів до бюджету та яка передбачає здійснення 
уповноваженими працівниками податкової інспекції системи дій (спеціалізованих 
послуг), починаючи від надання консультацій щодо змісту податкового законодавства в 
цілому і до реалізації матеріалів податкового аудиту. При цьому В. П. Гой також 
припускає, що основна функція податкового супроводження – фіскальна [9, c. 10-11]. 

Оцінивши, по праву, вклад вченого у дослідження даної проблеми, тим не менше, 
не можемо погодитися із його позицією. Перш за все, звернемося до семантичного 
значення слова «супроводження». Відповідно до Великого тлумачного словника 
сучасної української мови «супроводжувати» означає – «їхати з ким-небудь, 
доповнювати що-небудь чимсь», а «супроводжуватися» - «поєднуватися з якою-небудь 
іншою, побічною дією, явищем; відбуватися одночасно з чимсь» [18, с. 1424]. 
Очевидно, що податкове супроводження виступає доповнювальною дією до 
податкового адміністрування. Оскільки фіскальна функція податкового 
адміністрування випливає із первинної функції самого податку – наповнювати бюджет, 
то податкове супроводження як комплекс супровідних дій до цього процесу не може 
мати на меті виконання фіскальної функції.  

Нині ж, ні головний податковий закон, ні підзаконні нормативні акти України не 
містять законодавчого трактування терміну «податкове супроводження», однак 
контекст, у якому він вживається, наштовхує на думку, що головне завдання 
податкового супроводження усе ж таки не збір податків, а створення сприятливих умов 
для реалізації пов’язаних із ним дій.  Саме по собі провадження податкового 
адміністрування без податкового супроводження, як і навпаки, позитивного результату 
не принесуть, зважаючи на першочергові завдання цих діяльностей. Якщо податкове 
супроводження напрямлене, насамперед, на виявлення потенційних ризиків, 
моніторинг діяльності платника та попередження ситуацій, що призведуть до 
порушення податкового законодавства, то податкове адміністрування передбачає 
застосування визначених у чіткому алгоритмі важелів і санкцій за тих чи інших умов, 
як от у випадку заниження податкового зобов’язання до винних осіб застосовується 
фінансова відповідальність у вигляді штрафу.       

Висновки. Податкове адміністрування як специфічний тип правовідносин, що 
склалися у сфері формування централізованих фінансових ресурсів, покликане не лише 
забезпечувати зростання податкових надходжень до бюджетів різних рівнів, але й 
сприяти стимулюванню економічного розвитку, зміцненню податкової дисципліни та 
вдосконаленню організаційної структури фіскальних органів. Виконання цих завдань є 
передумовою оптимізації податкової системи держави, що є особливо актуальним в 
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умовах зростання соціальних потреб населення та інтеграції України у світову 
спільноту. 

Водночас не менш гостро на сучасному етапі трансформаційного періоду 
національної економіки постають проблеми створення максимально сприятливих умов 
для платників податків при виконанні ними податкового обов’язку та налагодження 
фіскальними органами партнерської співпраці із платниками через вдосконалення їх 
податкового сервісу, спрямованого на подолання суб’єктивних факторів порушення 
податкового законодавства та підвищення рівня свідомої сплати податків до бюджету.   

Незважаючи на існування розбіжностей у теоретичних аспектах податкового 
адміністрування та сервісу платників податків, на практиці ці види діяльності настільки 
взаємопереплітаються, що на окремому етапі взаємодії платників і податкових органів, 
їх уже неможливо розділити. Зокрема, від того, наскільки оперативною є робота 
фіскальних органів у наданні податкових консультацій, залежить грамотність 
складання податкової звітності платників і подальше дотримання ними норм 
податкового законодавства. Отже, оптимальне співвідношення якості одержаних 
послуг та рівня виконання податкового обов’язку платниками, залежить від того, 
наскільки вміло податковим органом було встановлено баланс між процедурами 
податкового адміністрування і сервісу платників. 
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INTERNATIONAL LABOR MIGRATION AND MIGRATION POLICY 
 

The actual problems of theoretical and practical nature relating to government regulation of labor 
migration has been reflected in the article. Current trends of labor migration and not regulated by law issues 
related to labor migration abroad have been defined. Conditions of a comprehensive approach to improving 
migration policy and conditions of qualitative changes in this area, identified gaps in the legislative regulation of 
migratory relations. The basic directions of Regulation of labour migration processes by public authorities.   The 
view of the author at ways to improve the legal regulation of labour migration processes in Ukraine has been 
expounded. 

 Key words: labor migration, migration policy, labor, region, economic development, international 
agreements. 

 
Гоблик В.В. 
 
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ І ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

 
У статті висвітлено актуальні проблеми теоретичного і практичного характеру,  пов’язані з 

державним  регулюванням трудової міграції. Визначено сучасні тенденції трудової міграції та не 
врегульовані на законодавчому рівні питання пов’язані з трудовою міграцією за межами країни. 
З’ясовано умови комплексного підходу  до удосконалення міграційної політики держави та передумови 
якісних змін у даній сфері, виявлені прогалини в законодавчому регулюванні міграційних відносин. 
Запропоновано основні напрями регулювання трудоміграційних процесів з боку державних органів 
влади. Викладено погляд автора на шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання 
трудоміграційних процесів в Україні.  

Ключові слова: трудова міграція,  міграційна політика, трудові ресурси, регіон,  економічний 
розвиток, міжнародні угоди. 
 
Гоблык В.В. 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 
В статье раскрыто актуальные проблемы теоретического и практического характера, связанные с 

государственным регулированием трудовой миграции. Определены современные тенденции трудовой 
миграции и не урегулированные на законодательном уровне вопросы, связанные с трудовой миграцией за 
пределами страны. Выяснены условия комплексного подхода к совершенствованию миграционной 
политики государства и предпосылки качественных изменений в данной сфере, выявленны пробелы в 
законодательном регулировании миграционных отношений. Предложены основные направления 
регулирования трудомиграционных процессов со стороны государственных органов власти. Изложен 
взгляд автора на пути совершенствования нормативно-правового регулирования трудомиграционных 
процессов в Украине. 

Ключевые слова: трудовая миграция, миграционная политика, трудовые ресурсы, регион, 
экономическое развитие, международные соглашения.  

 
Formulation of the problem in general and its connection with important scientific 

and practical tasks. Labor migration of economically active population - an essential 
element of social and economic life. In the current circumstances it becomes qualitatively new 
forms, changing the spatial vector of labour migration flows from east to west. The explicit 
bias is the tendency to flow in a plane of labour interstate migration. A range of expert 
estimates its size ranges from 1,5 mln people to 7,000,000. No significant changes were the 
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population structure included in the orbit of migration by women, youth, students and 
graduates of vocational schools. A relatively new phenomenon is the constant increase in the 
proportion of people in the structure of labor migrants have a high professional qualification 
and level of education and significant experience. 

 No significant changes were motivational component of the labor movement. 
Motivation determines labor movement, along with a whole set of other economic 
components that should be considered in the process of regulation of migration flows strategy 
both at national and regional levels of development. 

 Despite the large number of regulations, legal regulation of labor migration in 
Ukraine is somewhat limited . There is a need to overcome the existing gaps in the 
institutional support regulation of migration processes and continuing harmonization of 
national legislation with EU countries. 

 Thoroughly analyzed migration patterns and characteristics of exposure to the state 
in the works of E. Libanova O. Malinowski, B. Minenko, S. Pyrozhkov,          M. Pityulycha 
A. Pozniak, A. Khomra, S. Czechowicz, M. Shulga and others. However, little research 
questions remain regulation of foreign labor migration, improving organizational and legal 
support, the state's influence on the process of labor migration which leads to the relevance of 
this study. 

 The aim of the article. The study is to outline the main directions of state regulation 
trudomihratsiynyh processes. 

 The main material of research with full substantiation of scientific results. 
International labor migration serves one of the most important forms of international 
economic relations, which is based in the redistribution of the economically active population 
from one country to another. It is global in nature, which is manifested in the movement of the 
working population between nations around the world. Its solution is possible by joint efforts 
of the whole international community. 

 Research of labour migration processes in Ukraine, with few exceptions, in the early 
stages, many methodological and organizational aspects of regulation are not properly 
disclosed, and scientific revision, elaborated during the reforms are not brought to the level of 
practical use and do not account for all the variability of situations and depths transformation 
processes. 

 Unregulated at the legislative level are issues related to Ukrainian labor migration 
abroad. Today the agreement on employment of citizens of Ukraine abroad with Azerbaijan, 
Belarus, Armenia, Vietnam, Latvia, Libya, Lithuania, Moldova, Poland, Portugal, Russia, 
Slovakia and the Czech Republic. In the area of social protection - from Bulgaria, Spain, 
Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Slovakia and succession - with Mongolia, 
Romania and Hungary. In addition, Ukraine is a party to 11 international multilateral 
agreements (within the CIS) in the area of employment and social protection and the 
European Convention on the legal status of workers - migrants from 1977 (Parties which are 
Spain, Italy, Moldova, Netherlands, Norway, Portugal, Turkey, France, Sweden). 

 The main problem that hinders the efficient use of the mechanism of bilateral 
agreements to address employment of Ukrainian citizens abroad is that their effect applies 
only to those citizens who entered the country of employment  based on a work visa, with a 
work permit and residence. 

 Qualitative shifts in the development and implementation of state regional policy on 
migration primarily require political will, that is a clear understanding of the direction of 
benefits and challenges associated with migration. This crucial role of politicians in 
recognizing the need to include migration to the priorities of social development sector 
belongs to science, which has the power to provide analytical information, scientifically based 
conclusions, establish systematic studies and reliable statistics on migration. 

 A requirement for qualitative changes in migration policy is a favorable climate in 

society. This society must realize that remittances from migrant workers abroad have an 
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important role in poverty alleviation, small business development and formation of the middle 

class. Both directly and indirectly, they can contribute to economic development. Similarly 

positive impact on the economy produces immigration into the country through which human 

resources are replenished, filled jobs unattractive to Ukrainian. In promoting a positive 

perception of migration and minimize anti-immigrant sentiment, raising the level of tolerance 

in society is extremely important role played by the media, which are fully and objectively 

cover the migration situation in the country, get rid of negative stereotypes and uncritical 

copying dubious facts [1]. 

 Thus, the policy on labor migration should be formed in the long-term development 

strategy of countries have comprehensive, multi-level nature, ensured coordinated activities of 

various departments, based on scientifically based approaches have the understanding and 

support in the community. 

 In order to provide the policy on labor migration a new impetus, it seems appropriate 

to consider the following: 

1. Developing a strategic vision for political purposes, designed to ensure that the State 

Migration Policy of Ukraine, to be held on the basis of deep scientific analysis of 

demographic trends, Lane prospects of economic development and the migration situation in 

the country as well as international experience, to be free from political speculations and 

myths household and stereotypes. 

2. Concept development and approval should be accompanied by public discussion of 

the project, which should take an active part associations of migrants, human rights 

organizations. 

3. In the development of the concept should proceed from the fact that the task of the 

document - to determine the approach to state regulation of migration processes, the main 

purpose of such activities.Specific measures of legal, financial, economic, organizational 

nature have become part of various regulations and government programs. 

 The analysis of the migration situation in the world and in Ukraine, as well as 

forecasts of socio-economic and demographic development of the country help to define the 

strategic goal of migration policy as the preservation of its own population and its 

replenishment from outside on the basis of certain ethnic, professional qualifications, age and 

other criteria. 

 Accordingly, the concept of the state migration policy of Ukraine should direct the 

authorities and society to: reduce the loss of the state's population (region, regions, cities, 

towns, villages) because of emigration, provide citizens with decent social and economic 

situation at home; protect the rights and interests of Ukrainian workers abroad, developing 

close ties with them, using the potential of diasporas for the development of Ukraine; the 

return of migrant workers, creating attractive conditions for use of their foreign exchange 

savings in small and medium business, agriculture, housing, etc; facilitate the repatriation of 

ethnic Ukrainian and their descendants, people of other nationalities Ukraine, that is similar in 

language and culture of the population; dosed expansion admission of certain categories of 

economic immigrants on a temporary basis, develop mechanisms to allow for in accordance 

with certain criteria transform their temporary status to permanent; integration of migrants 

into Ukrainian society, prevention of racism and xenophobia. 

 Thus, in the country there are significant gaps in the legislative regulation of 

migratory relations. However, without a clear definition of priority directions of migration 

policy in Ukraine will develop migration legislation fragmented, without a common 

conceptual line. The development of the Concept of Migration Policy or Migration Code of 

Ukraine. 

 Given the marked above can be summarized that the main areas of regulation labor 

migration processes by public authorities are: 



Економічний форум 1/2016 

 
 

339 
 

1. Develop and approve legal documents on management and regulation of 

international labor migration, the priority of which is the strategy of migration policy, the Law 

of Ukraine "On the status of migrant workers," bilateral agreements in the field of regulation 

of job placement, social security, pension, taxation, mutual recognition of diplomas and 

control flow transfers to international labor migrants, which would provide some economic 

stimulus in the event of re-emigration and investing migrant workers in priority sectors, 

therefore - participation of migrants in investment activity and performance of socio-

economic system of Ukraine. 

2. Finalize draft "State Program of cooperation with foreign Ukrainian to 2015", 

namely to include items on the financial, economic, trade, scientific innovation and 

investment cooperation and approve the State program of cooperation with foreign Ukrainian. 

3. To sign bilateral agreements with the host countries of migrants (of which there are 

none, including Italy, Hungary, the UK, Germany, France) for legalization of stay of migrants 

and settlement of labor relations and pension avoidance of double taxation of income of 

migrant workers. 

4. Ensure the mechanism of legalization of wages of workers abroad and introduce 

methods of indirect taxation (as an example, a flat tax), which aims to streamline the pension 

protection. If a person works in the territory of which it is not, the agreement must be clearly 

defined country under whose legislation the defined retirement age, retirement conditions, the 

size of benefits, seniority and authority responsible for these payments. If a person is working 

in the country of which he is not, and has experience in the country participating in the 

agreement, the agreement must be provided mechanisms terms of length of service performed 

abroad, and pension benefits for the period. The agreement should be spelled out mechanisms 

of pension charges and refunds of pension funds. 

 Under bilateral agreements must provide so-called territorial principle pension 

migrants and their families, implemented and funded under the laws of the country in which 

they now live. In establishing the right to a pension, including concessional and seniority is 

taken into account seniority acquired in the territory of a State Party Agreement. Pensions are 

calculated on the earnings (income) for periods of work are counted in employment. This 

experience is widely used by migrants from CEE countries. 

 Thus, the legal framework on migration does not provide the basis for migration 

policy of Ukraine. No goals, objectives, tools, implementation tools and financial support for 

migration policy. The required active position of Ukraine on the conclusion of international 

agreements on the protection of workers - migrants abroad in countries-recipients of 

Ukrainian migrants. 

Conclusions: The main measures on legal regulation of labor migration processes are: 

Development and approval of legal documents on management and regulation of 

international labor migration, the priority of which is the strategy of migration policy, the Law 

of Ukraine "On the status of migrant workers", bilateral agreements in the field of regulation 

of job placement, social security, pensions, taxation, mutual recognition of diplomas and 

regulating the flow of international transfers of migrant workers, which would provide some 

economic stimulus in the event of re-emigration and migrant investments in priority sectors of 

the economy, then - participation of migrants in investment activity and performance of socio-

economic system of Ukraine. 

References: 
1. A.Drahunova // Formation of a market economy. - T. 2: Demographic aspects of regulation and reproduction of labor 

potential. - Kyiv: Kyiv National Economic University, 2006. - S. 107. 

2. T. Dragunov migration processes large cities / T.A.Drahunova // Ukraine: aspects of labor. - № 5. - 2004. - S. 36. 

 
 



Економічний форум 1/2016 

 
 

340 
 

УДК 005.95/.96:33(477) 

Гришова І. Ю., д.е.н., професор 

Одеської національної академії харчових технологій 

 

СУЧАСНЕ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК 

КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

 
У статті досліджено процес сучасного формування системи управління персоналом як 

конкурентної переваги національної економіки. Визначено, що головною проблемою, що потребує 

постійної уваги з боку уряду держави, є створення системи удосконалення, захисту, відтворення і 

використання персоналу як інтелектуального потенціалу нації, головного інноваційного фактору та 

конкурентної переваги підприємств ефективна діяльність яких направлена на підвищення національної 

економіки. Обгрунтовано персонал який виступає головною продуктивною силою у ринковій економіці 

та є стратегічним фактором успіху.     

Ключові слова: персонал, управління персоналом, соціальна відповідальність бізнесу, стратегічне 

управління персоналом, персонал-стратегія, кадрова політика, конкурентна перевага. 

 

Hryshova I.  

 

FORMATION OF MODERN PERSONNEL MANAGEMENT AS COMPETITIVE 

ADVANTAGE OF NATIONAL ECONOMY 

 
In the article the process of formation of the modern system of personnel management as competitive 

advantage of the national economy. It was determined that the main problem that requires constant attention 

from the government of the state, creating a system of improvement, protection, reproduction and use of 

personnel as the intellectual potential of the nation, the main factor of innovation and competitive advantage of 

enterprises efficient activity of which is aimed at improving the national economy. Grounded staff which serves 

the main productive force in a market economy and is a strategic factor for success. 

Keywords: personnel, personnel management, social responsibility, strategic HR management, personnel 

strategy, personnel, competitive advantage. 

 

Гришова И. Ю. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

В статье исследован процесс современного формирования системы управления персоналом как 

конкурентного преимущества национальной экономики. Определено, что главной проблемой, 

требующей постоянного внимания со стороны правительства государства, является создание системы 

усовершенствования, защиты, воспроизводства и использования персонала как интеллектуального 

потенциала нации, главного инновационного фактора и конкурентного преимущества предприятий 

эффективная деятельность которых направлена на повышение национальной экономики. Обоснованно 

персонал который выступет главной производительной силой в рыночной экономике и является 

стратегическим фактором успеха. 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, социальная ответственность бизнеса, 

стратегическое управление персоналом, персонал-стратегия, кадровая политика, конкурентное 

преимущество. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Розвиток науково-технічного прогресу, що 

призводить сучасну економіку до руху, ставить нові вимоги до  персоналу який є 

основною конкурентною перевагою національної економіки. Висока динамічність 

попиту та смаків споживачів потребують гнучкості, адаптивності, та покращення 
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якісних характеристик не тільки продукції але й працівників, що реалізується через 

ефективне управління персоналом, а саме врахування соціальної, економічної, 

правової, культурної та інші складових, які визначають трудовий потенціал. Однією з 

головних проблем, що потребує постійної уваги з боку уряду держави, є створення 

системи продукування, захисту, відтворення і використання інтелектуального 

потенціалу нації як головного інноваційного фактору та конкурентної переваги 

підприємств ефективна діяльність яких направлена на підвищення національної 

економіки.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Процес формування системи управління персоналом як конкурентної переваги 

національної економіки досліджували такі зарубіжні та вітчизняні науковці як Ф. 

Котлер [10], Х. Гальчак [1], І. Гришова  [2], Н. Діденко  [3], О. Іванова  [4], Т. Панюк  

[5, 6], Л. Романюк  [7], Л. Федулова та А. Присяжнюк  [8]. 

Цілі статті. Незважаючи на цінність результатів дослідження закордонних та 

вітчизняних науковців щодо формування і розвитку системи управління персоналом як 

конкурентної переваги національної економіки, окремі питання зазначеної проблеми 

залишаються недостатньо вивченими. Вони вимагають подальшого дослідження в 

контексті сучасних вимоги споживачів та розвитку НТП.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Ефективний розвиток національної економіки 

визначається не тільки обсягом природних і виробничих ресурсів, а й наявністю 

кваліфікованого персоналу та формуванням системи його управління враховуючи 

сучасні вимоги суспільства. Динаміка і темпи здійснення нового етапу економічних 

реформ в Україні, стратегічним завданням яких є досягнення європейських стандартів 

життя та гідного місця країни у світі, значною мірою залежать від ефективності 

використання результатів творчої діяльності людини. 

За сучасних умов розвитку економіки, соціальна відповідальність бізнесу набула 

вагомого значення для національної економіки та функціонуванні підприємств. Їх 

сталий розвиток характеризується трьома складовими - економічною, екологічною та 

соціальною. За умови ефективної діяльності підприємств ці складові повинні 

гармонійно поєднуватись, проте соціальна – є найвагомішою та найскладнішою, 

оскільки впливає на всі етапи життєвого циклу організації та суспільство в цілому. 

Потреби людини займають першочергове місце, а їх задоволення – основне завдання на 

всіх рівнях. Персонал виступає основним ресурсом від якого залежить ефективність 

діяльності та отримання максимального прибутку. Тому основним завданням 

управлінської ланки – є його мотивування, створення сприятливого психологічного 

мікроклімату в колективі та забезпечення  сприятливими умовами праці на робочому 

місці для продуктивної роботи, а отже удосконалення старих та пошуку нових методів 

управління персоналом, де першочергове місце займає значення соціальної 

відповідальності [5]. 

Поряд з економічними важилями все більшу роль у забезпеченні 

конкурентоспроможності, досягненні високої продуктивності та прибутковості 

виробництва відіграють неекономічні показники роботи підприємства на мікро та 

макрорівнях – це рівень соціального забезпечення працівників; турбота про здоров’я та 

безпеку громадян; задоволення очікувань споживачів; обґрунтованість ціноутворення; 

відповідальність за власних постачальників; відповідальність за тих, хто займається 

реалізацією продукції (послуг); етичність і порядність у відносинах зі споживачами; 

відкритість інформації про підприємство і продукцію (послуги); постійне оцінювання 

рівня задоволення потреб споживачів; пріоритет інтересів споживачів при розв’язанні 
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конфліктів; сумлінність та достовірність реклами; своєчасність сплати податків; 

підтримка суспільних рухів за якість і доброчинність; оновлення техніко-технологічної 

бази з метою покращення якості продукції та раціональне використання виробничих 

ресурсів з метою захисту навколишнього середовища тощо.  

Особливо помітні зміни в управлінні персоналом відбулися у приватному секторі, 

який переходить до більш поглиблених стратегічних форм взаємодії, як з державою, 

так і з громадськістю [2]. Поняття «соціальна відповідальність бізнесу» показує цю 

взаємодію. 

Розвиваючи логіку К. Девіса та інших розробників базової концепції соціальної 

відповідальності, А. Керолл вкладає у неї управлінський контекст, оскільки вона може 

бути використана для полегшення ідентифікації причин конкретних дій бізнесу, а 

також для привертання уваги до етичних і дискреційних умов, що їх менеджери часто 

забувають [10].  

Значення соціальної відповідальності бізнесу для національної економіки дуже 

вагома, оскільки спрямована на дотримання високих стандартів господарської 

діяльності, соціальних стандартів і якості роботи з персоналом, мінімізацію шкідливого 

впливу на навколишнє природне середовище з метою вирівнювання наявних 

економічних і соціальних диспропорцій; створення партнерських взаємовідносин між 

бізнесом, суспільством і державою; покращення результативності бізнесу в 

довгостроковому періоді. Тому формування системи управління персоналом для 

якісної роботи повинна грунтуватися на соціальній відповідальності  бізнесу.  

В умовах динамічних змін чітко постає проблема пошуку нових механізмів 

управління персоналом, які відповідатимуть новим вимогам. Сучасні інноваційні 

підходи до соціального розвитку підприємства стимулюють і формують принципово 

нові його стратегічні напрями. Один з таких напрямів полягає в ефективному 

управлінні персоналом, що ґрунтується на системі цінностей, яку формує саме 

підприємство. В сучасних умовах, розглядаючи механізм управління персоналом в 

цілому, варто починати із системи цінностей, а далі підбирати форми і методи 

управління персоналом, які імпонують цій системі, будувати кадрову політику (підбір, 

навчання, розвиток персоналу), враховуючи вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Фундаментом управління персоналом є, все-таки, організаційна культура із її 

функціями: охоронною, інтегруючою, регулювальною, мотиваційною, економічною та 

іншими [3]. 

При достатньо закріплених у діяльність підприємства уже перелічених функціях 

організаційної культури та інших, вони стають впливовим фактором регулювання 

взаємовідносин персоналу на різних рівнях ієрархії. Якщо розглядати організаційну 

культуру і моделювання поведінки людей, то її можна вважати фактором 

психологічного впливу. Аспекти управління персоналом можна розглядати в контексті 

ієрархії, виділяючи верхню ланку – керівний персонал, і нижню – підлеглих 

працівників. Для нижнього рівня система цінностей організації не є домінуючою, 

оскільки ця категорія працівників приймає те, що декларується на вищих рівнях, тому 

вони виступають як суб‘єкти прийняття (але не обов‘язково сприйняття) системи 

нав‘язаних цінностей, а не ідеологами. Таким чином, якщо розглядати систему 

цінностей як домінанту в концепції управління персоналом, то вона ідеологічно 

формується представниками управлінської еліти та власниками, а наймані ж 

працівники, як правило, непричетні до формування культури організації [1]. Проте, 

вони повинні розуміти важливість підвищення кваліфікації як основу власної 

продуктивності та самовдосконалення, що є системою соціальних гарантій й безпеки. 

Економічна цінність працівника визначається кваліфікацією,  загальними знаннями, 
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здібностями ефективно вирішувати складні проблеми,  які дозволяють працівнику 

швидко пристосовуватися до економічних і соціальних умов життя. Тому у концепції 

управління персоналом вагому роль відіграють такі підсистеми: управління 

мотивацією, управління розвитком та соціально-психологічні методи управління. Вони 

формують  першочергові, корпоративні моделі компетенції, етику ділових відносин, 

формалізовані і неформалізовані норми поведінки.  

 Персонал виступає головною продуктивною силою будь-якого суспільства, який 

у ринковій економіці стає стратегічним фактором успіху. Тому саме формування 

системи управління персоналом з урахуванням сучасних вимог та особливостей - є 

конкурентною перевагою національної економіки.  

Аналіз еволюційного розвитку науки управління персоналом та порівняльна 

характеристика особливостей управління персоналом в Україні до і після реформ 90-х 

років, досвід розвинутих країн світу дозволили зробити такі висновки: 

- головною конкурентною перевагою є персонал, і витрати на нього слід 

розглядати як статтю інвестицій, а не статтю витрат; 

- управління персоналом розглядається як стратегічна функція; 

- перехід від поточного внутрішньофірмового планування до довготривалого, а 

потім стратегічного управління обумовлений прискоренням темпів науково-технічного 

та соціально-економічного розвитку, посиленням елементів невизначеності та 

непередбачуваності зовнішнього середовища. 

Стратегічне управління персоналом здійснюється через розробку персонал-

стратегії [7]. Об’єктом даної стратегії є фізичні особи, які мають трудові відносини з 

підприємством-роботодавцем, характеризуються певними якісними і кількісними 

характеристиками, що визначають їхню здатність до діяльності в інтересах 

підприємства. Суб’єктом персонал-стратегії є система органів управління, що включає 

служби управління персоналом, структурних підрозділів підприємства, об’єднаних за 

принципом функціонального підпорядкування та лінійних керівників на всіх рівнях 

управління. 

Влучне застосування персонал-стратегії встановлюється вмінням персоналу до 

продуктивної та творчої праці, інтелектуального розвитку, генерування нових ідей, 

здобуття нових знань та навичок, що у гармонійному співвідношенні становить 

кадровий потенціал підприємства. Враховуючи потреби національної економіки, 

першочерговою проблемою є нестача висококваліфікованих кадрів здатних 

продуктивно працювати на новітній техніці та виробляти якісну продукцію, яка 

відповідає сучасним вимогам суспільства їх діяльність направлена на інноваційний тип 

розвитку. Відбувається оновлення техніко-технологічної бази з метою розширення 

асортименту продукції та раціонального використання виробничих ресурсів з метою 

задоволення суспільних потреб та зменшення забруднення навкольшнього середовища. 

Ці заходи також мають соціальний аспект який в першу чергу стосується інтересів 

суспільства і виникає такий зв’язок: суспільство – підприємство – персонал. Цей 

ланцюжок можна пояснити таким чином, що задоволені потреби суспільства позитивно 

та прибутково впливають на підприємство, яке мотивує персонал для більш 

продуктивної та ефективної праці. 
Важливою складовою стратегічного управління персоналом є кадрова 

політика. Вона є стратегією роботи з персоналом, що відповідає концепції розвитку 

переробних підприємств. Світовий досвід свідчить, що більшість фірм і організацій 

розробляють свої власні принципи політики управління персоналом. До основних 

принципів належать: довічна зайнятість; найм персоналу високого класу; можливість 

кар’єрного росту; тривалий період підготовки; єдиний статус; система атестацій та 
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співбесід; стійкі переконання, цінності, культура; повага до особистості; участь 

персоналу в управлінні; максимальна відповідальність; розширені горизонтальні 

зв’язки; заохочення розбіжностей у поглядах. 
Для підвищення економіки та прибутковості підприємств, шляхом раціонального 

використання трудових ресурсів запропоновано розробити індивідуальні стратегії 

управління персоналом, сформувати досконалу політику загальними принципи якої, 

буде: науковість та інноваційність (виконання новітніх наукових та інноваційних 
рекомендацій у сфері управління персоналом), справедливість, комплексність та 
системність роботи з персоналом, послідовність, дотримання трудового законодавства, 
рівність усіх кадрів та відсутність дискримінації, економічність (забезпечення 

окупності витрат на підготовку персоналу), конкретність та адресність [6]. 
Оскільки, однією з ключових категорій стратегічного управління персоналом є 

категорія конкурентних переваг, тоді завданням ефективного управління 

підприємством є організація роботи персоналу підприємства таким чином, щоб 

конкурентні переваги персоналу  відносно його якості і потенціалу органічно 

вписувалися в синергетичну єдність всіх аспектів діяльності організації. Для того, щоб 

домогтися ефективного впливу якості й потенціалу персоналу підприємства на 

результат його діяльності, необхідно оцінити не тільки якісний, але й, головним чином, 

кількісний стан цієї конкурентної переваги на початку досліджуваного періоду, а потім 

після закінчення визначеного часу, протягом якого здійснювалися  заходи для 

удосконалення цієї конкурентної переваги. Отримані показники дадуть можливість 

побачити й оцінити ступінь впливу якості й потенціалу персоналу підприємства (або 

інших аспектів конкурентних переваг персоналу) на зміцнення конкурентної позиції 

підприємства і, в остаточному підсумку, на посилення його конкурентоспроможності.  

Низка конкурентних переваг підприємства формується за рахунок якості 

управління персоналом. Так, конкурентні переваги високого порядку можуть бути 

сформовані як результат цілеспрямованої діяльності підприємства, як правило, 

результати спеціальних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок за 

участю висококваліфікованих працівників, науково-технічний ефект від одержання 

патенту, освоєння нових інформаційних технологій – все це можливо лише у випадку 

наявності на підприємстві висококваліфікованих кадрів, що можливо досягти 

навчанням персоналу, підвищенням його кваліфікації й інших заходів з розвитку 

персоналу; соціальний ефект від підвищення безпеки праці, поліпшення умов праці й 

відпочинку, підвищення рівня освіти працівників, приросту доданої вартості 

(прибутку) на одного працівника в порівнянні з конкурентами; організаційні 

конкурентні переваги, які полягають у високому рівні організації виробничих і 

логістичних процесів, наявності прогресивної системи нормування праці; управлінські 

конкурентні переваги, пов'язані з наявністю унікальної організаційної структури 

управління, системи чітко збалансованих і взаємозалежних стратегій розвитку 

підприємства, системи податкового планування; системи контролю якості; соціально-

психологічні конкурентні переваги, засновані на психографічних перевагах споживачів 

і психологічних установок у колективі [4]. 

В національному контексті дослідження ролі персоналу в інноваційному 

розвитку, заслуговують на увагу дослідження Міжнародної бізнес-школи INSEAD, 

Корнельского університету (Cornell University), Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (World Intellectual Property Organization, WIPO), що представили аналітичну 

доповідь «Глобальний індекс інновацій 2014» (Global Innovation Index 2014) [9]. Вона 

має назву «Людський фактор в інноваційному процесі» та присвячена ролі творчих 

особистостей і груп в інноваційному процесі. У 2014 році зазначене дослідження 
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охоплювало 143 країни, які разом виробляють 99,5% світового ВВП і в яких проживає 

95% населення планети. Глобальний індекс інновацій (ГІІ) розраховується як зва жена 

сума оцінок двох груп показників: 1) наявні ресурси й умови для проведення інновацій 

(Innovation Input); 2) досягнуті практичні результати здійснення інновацій (Innovation 

Output). Підсумковий Індекс являє собою співвідношення витрат та ефекту, що 

дозволяє об’єктив но оцінити ефективність зусиль щодо розвитку інновацій у тій або 

тій країні. Динаміка рейтингу для України виглядає так: у 2012 р. вона займала 63-є 

місце й була між Македонією (61) і Індією (64); у 2013 р. – 71-е місце – між Тунісом 

(70) та Монголією (72); у 2014 р. – 63-є місце – між Бахрейном (62) і Йорданією (64). 

Сильною стороною України у цьому рейтингу справедливо визнано людський капітал 

(табл. 1) який існує як інтелектуальна власність країни та формується в процесі 

управління персоналом. Інституційне середовище, бізнес-середовище, інфраструктура, 

креативність у частині обліку нематеріальних активів і використання ІКТ у 

моделюванні бізнес-процесів та створенні організаційних моделей визнано слабкими 

сторонами України в ГІІ [8]. 

Таблиця 1 

Сильні та слабкі сторони України в Глобальному індексі інновацій 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Людський капітал і дослідження    Інститути  
2.1.1. Витрати на освіту, % ВВП 26 1.1.2. Ефективність уряду 109 
2.1.2. Урядові витрати на вторинний 
рівень освіти, % ВВП на людину 

29 1.2.1. Якість регулювання 115 

2.2.1. Процент охоплення школярів 
третім рівнем освіти  

11 1.2.3. Верховенство права 112 

2.2.2. Випускники у сфері 
природничих та технічних наук 

23 1.3.2. Легкість вирішення питань 
неплатоспроможності 

132 

Створення знань і технологій  Інфраструктура  
6.1. Створення знань 15 3.2. Загальна інфраструктура 100 
6.1.1. Заявки на патенти резидентів 
країни 

15 3.2.3. Валові капіталовкладення, % 
ВВП 

121 

6.1.3. Заявки на корисні моделі 
резидентів країни 

1 Виробництво ВВП на одиницю 
використаної енергії (дол./кг 
нафтового еквіваленту) ПКС 2005 

117 

Ринкове середовище  Ринкове середовище  
4.1.1. Легкість отримання кредиту 13 4.2. Інвестування 127 
  4.2.1. Захист інвесторів 105 

Бізнес середовище  Бізнес середовище  
5.1.1. Робота в наукоємних галузях, 
% 

37 5.2. Зв’язки в інноваційній сфері 105 

5.1.3. Валові витрати на НДДКР, що 
виконуються бізнесом, % ВВП 

35 5.2.2. Стан кластерного розвитку 126 

5.1.4. Валові витрати на НДДКР, що 
фінансуються бізнесом, % ВВП 

29 5.2.4. Спільні підприємства і 
стратегічні альянси 

103 

Креативність  Креативність  
7.1.1. Заявка на реєстрацію торгової 
марки на 1 млрд. дол. ВВП 

20 7.1. Нематеріальні активи 112 

7.1.2. . Заявка на реєстрацію торгової 
марки за Мадридською угодою на 1 
млрд. дол. ВВП 

31 7.1.3. ІКТ і створення бізнес-
моделей 

120 

7.2.4. Друкована видавнича 
продукція, % 

43 7.1.4. ІКТ і створення 
організаційних моделей 

122 

7.2.5. Експорт креативних товарів, % 51   
7.3.4. Відеододатки на YouTube(на 1 
тисячу населення віком 15-69 років) 

28   

Джерело: складено на основі [8,9]. 
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Результатами інноваційності країни, серед іншого, вважаються процеси створення 
знання, оцінювані через показники патентування, а також видавничої активності  та 
цитування. Варто зауважити, що за офіційними даними авторитетного міжнародного 
агентства SCImago Institutions Rankings, в Україні в 1996–2013 рр. спостерігалася 
розпорошена динаміка за всіма показниками (загальний обсяг наукових публікацій, 
загальний обсяг процитованих публікацій, загальна кількість цитувань та 
самоцитувань, питома вага процитованих наукових публікацій у їх загальному обсязі, 
індекс Гірша) із регресивною тенденцією. Аналіз показує, що зважаючи на по 
страдянський науковий спадок, динаміка позицій України в рейтингу в період 1996–
2000 рр. не мала рецесійного характеру. Утім, до 2013 року, перебуваючи у стані 
перманентного недофінансування науки та освіти, країна вичерпала всі можливі 
ресурси для відновлення потужного наукового потенціалу, що відповідно й відбилося 
на рейтингових позиціях у SJR [8] . 

Висновки. Отже, дослідивши сучасний процес формуванням ефективної системи 
управління персоналом як конкурентної переваги національної економіки, зазначимо, 
що він повинен бути тісно пов’язаний з менеджментом, основними вимогами якого є: 
взаємозалежність функціонування стратегії управління персоналом та загальної 
стратегії підприємства; стабільність та гнучкість політики управління персоналом; 
економічна обґрунтованість  політики, яка повинна спиратися на економічні 
розрахунки та враховувати можливості підприємства; індивідуальний підхід до 
кожного працюючого та врахування ролі людського капіталу у виробництві та на 
національному рівні; орієнтація на довготривале планування; соціальна спрямованість 
політики управління персоналом, яка направлена на досягнення економічного ефекту і 
соціального захисту працюючих; активність політики повинна бути спрямована на 
активний вплив на робочу силу в усіх фазах її відтворення. Також враховуючи 
вагомість мотиваційних важелів серед інших факторів впливу на розвиток 
конкурентних переваг системи управління персоналом пропонуємо впровадити 
грейдингові системи. Це підвищить рівень конкурентної позиції персоналу, який є 
основою досягнення загальної стратегічної мети на національному рівні та підвищить 
вагу інтелектуальної власності у національній економіці. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Вища освіта в Україні відіграє особливу 

роль для формування економічної політики України. З нею зв'язуються надії на 

модернізацію екномики і збільшення темпів економічного зростання. 

Вища освіта одна з найважливіших складових системи освіти, що забезпечує 

фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку, здобуття громадянами 

освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, 

удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації. Вищаосвіта – це такий освітянський рівень, який здобувається особою у 

вищому навчальномузакладі в результаті послідовного, системного та 
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цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній 

загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками 

державної атестації [11, c. 221] 

Освітня реформа, що розгорнулася в Україні, відбувається одночасно з іншими 

великомасштабними системними перетвореннями – адміністративною, податковою та 

бюджетною реформами, реформою місцевого самоврядування і т.д. Проте, мабуть, 

жодна з перерахованих реформ не викликає стільки критики, скільки доводиться її на 

частку реформи освіти. Не вдаючись у суть гострої полеміки, відзначимо, що 

обов'язковою вимогою до їх проведення мають стати, по-перше, збереження всього 

найкращого, що накопичувався у вітчизняній освіті за століття його існування; по-

друге, непорушність конституційного права громадян на отримання освіти; по-третє, 

націленість реформи освіти на поліпшення якості життя і підйом економіки; по-

четверте, інтеграція української освіти в єдиний европейский освітній простір. 

Домогтися реалізації тих цілей, які поставлені сьогодні перед українською 

освітою, можна тільки за умови належного фінансування. Фінансування освіти – 

найважливіша матеріальна гарантія реалізації конституційного права на освіту. 

Витрати на вищу освіту – вагома частина державних витрат бюджету. Якщо ще 

кілька років назад на порядку денному як першочергова стояла проблема хронічного 

недофінансування, то зараз акцент переноситься на проблеми ефективності «державних 

витрат на вищу освіту та забезпечення прозорості механізму фінансування».  

Нові завдання, що стоять перед системою вищої освіти в частині вдосконалення 

механізму її фінансування, вимагають їх найшвидшого осмислення, відображення в 

правовій доктрині, а також в чинному законодавстві України. 

Все це в кінцевому підсумку і зумовлює актуальність теми дослідження.  

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Теоретичні аспекти для дослідження проблем регулювання сфери вищої освіти буди 

розглянуті в роботах багатьох авторів, найбільш цікавими з них є праці Астахова В.В., 

Гурака Р.,Квіат С., Кінаш І.П, Сацик В., Черкашина Д. К.  Швеця Д. Є. та ін.. 
Ціллі статті. Метою статті виступає аналіз правових засад реформування вищої 

освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Основоположним законодавчим актом виступає 

Конституція України, стаття 53 якої закріплює право кожного на освіту. Системо-

утворюючим актомвиступає Закон України «Про освіту» № 1060-XII від 23.05.1991 р. 

[10], який встановлює вихідні, первинні норми правового регулювання у сфері вищої 

освіти.  

Важливим кроком у розбудові вітчизняної освітньої галузі стало прийняття 

Верховною Радою України Закону «Про вищу освіту» [2]. Новий закон вступив у дію у 

вересні 2014 року, і з його реалізацією пов’язують якісні зміни у системі підготовки 

висококваліфікованих фахівців та запровадження європейських стандартів вищої 

освіти. 

Закон встановлює правові, організаційні, фінансові засади функціонування 

системи вищої освіти в Україні, створює умови для посилення співпраці державних 

органів і бізнесу з вищими навчальними закладами, органічного поєднання освіти з 

науковою діяльністю, сучасним виробництвом та технологіями з метою підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та 

інноваційного розвиткукраїни, самореалізації особистості, забезпечення потреб 
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суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Закон України «Про 

вищу освіту» інституціонує фінансову автономію вищих навчальнихзакладів, що 

зменшує податкове навантаження, легалізує фонди сталого розвитку університетської 

освіти, дає можливість більш ефективно здійснювати управління власними 

надходженнями не через систему державного казначейства. 

Посилення контролю за цільовим призначенням витрат здійснюватиметься із 

залученням університетських громад. Сприяти демократизації університетського життя 

мають і принципово нові та більш прозорі процедури обрання адміністрації вищих 

навчальних закладів і спрощені процедури їх відкликання. 

Суттєве зменшення навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

та запровадження європейського досвіду фінансування наукових проектів має сприяти 

підняттю університетської науки на якісно новий рівень. Позитивний вплив на 

розвиток студентської науки та залучення талановитої молоді до ґрунтовних 

досліджень матиме зменшення обсягу навчальних кредитів. 

Реформа освіти в Україні ставить метою досягнення відповідності якості освіти 

вимогам інноваційного розвитку та приведення його змісту і структури до потреб 

ринку праці. У своєму фінансовому аспекті вона передбачає зміну системи фінансового 

забезпечення діяльності навчальних закладів, у тому числі установ вищої професійної 

освіти і полягає у наступному: 

 підвищення ефективності праці професорсько-викладацького складу; 

 запровадження механізмів нормативно-подушного фінансування для 

забезпечення прозорості витрачання бюджетних коштів. 

 стимулювання конкуренції між освітніми установами, в тому числі державними 

та приватними. 

Надання навчальним закладам більшої фінансової свободи по порівняно з 

бюджетним фінансуванням призводить до необхідності комплексної оцінки 

відповідності ресурсів установи встановленим цілям його діяльності. 

Задачами, які розв'язуються при управлінні фінансами ВНЗ в нових умовах, є: 

 матеріальне забезпечення державної послуги відповідно до виділеними на її 

реалізацію засобами; 

 забезпечення поточної ліквідності діяльності ВНЗ, тобто відповідність наявних 

ресурсів витратам не тільки в загальній сумі річного бюджету, але і всередині будь 

тимчасового інтервалу. 

 Незважаючи на те, що проблемам нормативно-правового регулювання сфери 

вищої освіти в Україні приділяється багато уваги, як показав аналіз чинного 

законодавства [1-10], необхідно суттєво переглянути питання, пов’язані з 

економічними і фінансовими аспектами для забезпечення ефективного розвитку 

вітчизняної системи освіти.  

У таблиці 1 представлена класифікація нормативно-правових актів, які 

відображають основні інструменти державного регулювання сфери вищої освіти, а 

також наведено їх характеристику з точки зору недоліків у функціонуванні та 

пропозицій щодо їх нівелювання. 
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Таблица 1 

Характеристика інструментів державного регулювання сфери вищої освіти 
Інструменти 
державного 
регулювання 

Якими законами регулюється 
Недоліки в регулюванні вищої освіти в 

Україні 
Рекомендовані удосконалення для вирішення проблем 

системи вищої освіти 

Ліцензування 

ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про 
ліцензування видів господарської 
діяльності», Постанова КМУ 
«Про ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг» 

Існує суперченість між положеннями 
ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про 
ліцензування видів господарської 
діяльності», які передбачають різні 
стандарти ліцензування 

Необхідним є це внесення змін до Закону України «Про вищу 
освіту», а також необхідний перегляд  Закону України «Про 
освіту» та внесення в нього відповідних змін. 

Квотування ЗУ «Про вищу освіту», 
Наказ МОН «Про затвердження 
Умов прийому 
на навчання до вищих 
навчальних 
закладів України в 2016 році» 

Існує проблема зменшення переліку 
категорій осіб, що мають право вступу 
на позаконкурсній  
 

Необхідно законодавчо визначити в умовах прийому 
кількість місць державного замовлення, на які можуть 
претендувати позаконкурсники і встановити встановити 
квоту 10%. 

Антимонопольні 
заходи 

ЗУ «Про вищу освіту» Наразі у вищих учбових закладах існує: 
- нестача коштів на модернізацію 
деяких підрозділів; 
- високі ціни за навчання; 
- залежність від попиту ринку праці та 
освіти; 
- невисока конкурентоспроможність з 
іноземними навчальними закладами. 

Так, одним із етапів 
упровадження конкурентної політики вищого учбового 
закладу є постійне 
вдосконалення маркетингової політики, науково-
педагогічного 
складу, матеріально-технічної бази. Одним з 
найефективнiших 
методiв, що дозволить навчальному закладу вистояти у 
жорстокiй 
конкурентнiй боротьбi на ринку послуг у сферi вищої освiти 
є 
розробка та запровадження (вдосконалення) діючих систем 
управлiння якiстю вiдповiдно до вимог мiжнародного 
стандарту ISO 
9001:2008 «Система менеджменту якостi. Вимоги». 

Регулювання оплати 
праці 

ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про вищу 
освіту», ЗУ «Про оплату праці», 
«Концепція розвитку освіти 
України на період 2015 – 2025 
років» 

У сучаних умовах розвитку вищої 
освіти існує слабкий зв’язок між якістю 
викладання і рівнем оплати праці 
викладачів. 

Так, оплата праці науково-педагогічного працівника повинна 
прямо залежати від того, наскільки такий викладач реально 
користується попитом у студента, оскільки саме студент має 
обирати відповідного  викладача.  
Так, розмір оплати викладача за лекцію має відповідати 
пропорційно виявленому  бажанню студентів слухати таку 
лекцію. Для реалізації вище наведеного необхідно внести 
зміни в профільні закони. 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

Плани і комплексні 
програми 

ЗУ «Про вищу освіту», Наказ 
МОН «Про особливості 
формування 
навчальних планів на 2015/2016 
навчальний рік» 

Прийняття ЗУ «Про вищу освіту» 
уможливило 
надання вищим навчальним закладам 
розширеної автономії, у тому числі і 
щодо побудови освітньої 
траєкторії, зокрема у формуванні 
освітніх програм та навчальних планів 
підготовки фахівців різних 
ступенів вищої освіти. 
Проблемою є відсутність законодавчого 
закріплення: 
– апробація програм підготовки 
фахівців з наступною 
корекцією (наприклад, щорічною); 
– корелювання результатів навчання з 
компетентностями 
(загальними / універсальними, 
фаховими / специфічними 
тощо) залежно від ступеня вищої 
освіти; 
– інтегровані навчальні дисципліні 

Це потребує відповідного закріплення в положеннях Наказу 
МОН «Про особливості формування 
навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» 

Стандарти і 
нормативи 

ЗУ «Про вищу освіту», 
Постанова КМУ «Про 
розроблення державних 
стандартів  
вищої освіти» 

Наразі проблемою є обовязковість всіх 
державних стандартів вищої освіти, що 
в свою чергу, впливає на здійснення 
саморегуляції ВУЗу.  

Вимоги стандартів вищої освіти частково мають бути 
обов’язковими, частково рекомендаційними. Обов'язковий 
або рекомендаційний характер конкретних вимог потрібно 
чітко зазначити у стандартах. 
 

Державні інвестиції ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про 
державний бюджет» (на 
відповідний рік) 

Наразі зберігається тенденція до 
скорочення обсягів бюджетного 
фінансування сфери 
вищої освіти, як наслідок – скорочення 
державного замовлення з підготовки 
фахівців різних 
рівнів. Вищезазначена тенденція 
інвестування вищих навчальних 
закладів спонукає 
колективи останніх активно 
використовувати інструменти 
позабюджетного Фінансування 
бюджетних програм і розширення 
підприємницької діяльності ВНЗ. 

Шляхи вирішення: 
- збільшення видатків на фінансування освіти з 
держбюджету; 
- матеріальне стимулювання і мотивація педагогічної праці; 
- створення сприятливих умов для інвесторів в галузі, що 
впливають на 
розвиток людського капіталу; 
- контроль за цільовим використанням фінансових коштів; 
- розробка системи показників ефективності інвестицій в 
освіту. 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

Розмір бюджетного 
фінансування 

Бюджетний кодекс України, ЗУ 
«Про державний бюджет» (на 
відповідний рік) 

Державні ВНЗ здійснюють підготовку 
бюджетних запитів з визначеною 
потребою в бюджетному фінансуванні 
та подають їх головним 
розпорядникам коштів. Традиційно 
фінансування ВНЗ в Україні 
здійснюється відповідно 
до можливостей бюджету, відтак 
забезпечуєть- 
ся 40–80% від розрахункової потреби в 
коштах 

А тому на законодавчосу рівні необхідним є закріплення 
альтернативних джерел фінансування, до яких 
варто віднести: 
– плату за навчання або збори на відшкодування витрат на 
проживання та харчування; 
– створення фондів цільового капіталу або ендаумент-фондів; 
– приватизація та корпоратизація державних університетів. 

Державне 
кредитування 

ЗУ «Про вищу освіту», 
Постанова КМУ «Про Порядок 
надання цільових   пільгових 
державних  
кредитів  для здобуття  вищої  
освіти» 

Так, в законодавстві не конкретизується 
в якій саме формі проводиться 
конкурсний відбір для здобуття освіти 
на підставі кредиту. 

Тому наявні розбіжності потрібно узгодити в Порядку 
надання цільових пільгових кредитів вищої освіти та Умовах 
прийому до ВНЗ України в 2016 році. 

Податкові ставки Податковий кодекс України Відповідно до положень ПК України 
ВНЗ звільнені лише від оподаткування 
ПДВ, а 
також послуги із проживання студентів 
в гуртожитках.  
ВНЗ сплачують також земельний 
податок. 

Необхідним є внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від 
сплати земельного податку. 

Податкові пільги Податковий кодекс України  Звільнені від ПДВ 
Частково звільнені від сплати за 
реєстрацію транспортного засобу  

Необхідно внести зміни до Податкового кодексу України 
щодо повного звільнення ВНЗ від сплати транспортног сбору 
та земельного податку 

Державне 
замовлення 

ЗУ «Про вищу освіту» 
ЗУ ««Про формування та 
розміщення державного 
замовлення на підготовку 
фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку 
кадрів» 

Перевантаженність напрямів 
державного замовлення приватними (не 
для державних потреб) 
спеціальностями. 

Перш за все, власне державне замовлення потрібно залишити 
лише у тих галузях, які готують фахівців для надання послуг 
держави. Доцільно дозволити університетам самостійно 
визначати, на підготовку яких саме фахівців скеровувати 
бюджетні кошти в межах ліцензійного обсягу. 
 

Дотації, субсидії, 
компенсації 

ЗУ «Про зайнятість населення» Відсутність гарантій працевлаштування 
молодих спеціалістів, оскільки інститут 
дотацій замінено на компенсацію 
фактичних витрат нарахованого 
єдиного внеску.  

Необхідно повернути інститут дотацій роботодавцю, 
оскільки він був більш дієвим та ефективним. 
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продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

Прогнози Указ ПУ «Про Національну 
стратегію розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року» 

Відсутність спеціального нормативно-
правового акту в сфері прогнозування 
вищої освіти 

Необхідним є прийняття профільного закону та затвердження 
відповідної методики в сфері прогнозування вищої освіти 

Індикативні 
нормативи 

ЗУ «Про вищу освіту», Наказ 
МОН «Про затвердження 
Типових штатних нормативів 
вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації» 

Відсутні типові штатні нормативи 
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації 

Необхідним є прийняття Наказу МОН про Типові штатні 
нормативи вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації 

Пайове 
фінансування 

ЗУ «Про вищу освіту», 
Податковий кодекс, ЗУ  «Про 
благодійну діяльність та 
благодійні організації»» 

Так, ЗУ «Про вищу освіту» розширено 
автономію вищих 
навчальних закладів та запроваджено 
нові, важливі, для сфери вищої освіти 
зміни. Проте, новий закон мало що 
змінює у фінансовій сфері. 

Вирішити цю проблему може створення фондів сталого 
розвитку або ендавменту, коли університет може приймати 
від меценатів великі суми грошей для свого розвитку, 
але користуватися лише дивідендами з них.  
Щоб привернути увагу потенційних донорів, університетам 
доведеться конкурувати один з одним, доводити, чому 
повинні вибрати саме їх.  
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Збільшення фінансової самостійності установ вищої освіти передбачає, що 

питання створення внутрішньої фінансової структури повинні вирішуватися ними 

самостійно, з використанням як власних інтелектуальних, наукових та організаційних 

ресурсів, так і досвіду вирішення подібних завдань в українській і зарубіжній практиці. 

При цьому для створення надійної, стійкої і здатної до розвитку системи управління 

потрібно, щоб в її основі лежали узгоджені і прийняті всіма сторонами концептуальні 

принципи організації фінансів. У відповідності з цими принципами фінансова 

структура університету повинні передбачати: 

– методологію виділення самостійних структурних одиниць (центрів фінансової 

відповідальності); 

– обсяг переданих повноважень, ступінь відповідальності та методику 

стимулювання; 

– форми контролю діяльності структурних одиниць, спрямовані як на 

оптимізацію їх функціонування, так і на досягнення загальних стратегічних цілей; 

– методи забезпечення фінансової стійкості установи. 

Висновки. Для активізації державно-приватного партнерства у сфері професійної 

освіти необхідні універсальні механізми, засновані не на прямій участі держави, а на 

ефективній співпраці роботодавців та установ вищих навчальних закладів. 

Для розвитку партнерства і вирішення фінансових проблем між виробництвом і 

ВНЗ, підвищення конкуренції, ефективності використання державних коштів необхідно 

створення ендавменту й виконання замовлення роботодавців на підготовку кадрів. У 

той же час для невеликих ВНЗ зі стандартним переліком освітніх програм найбільш 

прийнятно реалізувати інвестиційні проекти на базі закладу із залученням приватних 

компаній відповідного виробничого профілю. 

Організаційно-економічні умови для реалізації механізму по залученню 

недержавних інвестицій через ендавмент залежать від наступних умов: 

1. Високий рівень затребуваності якісних випускників на ринку праці та в 

найбільших компаніях. 

2. Наявність великої кількості спеціальностей, відповідних галузевій структурі 

економіки регіону. 

3. Високий рівень інформаційної доступності вищих навчальних закладів. 

4. Висока частка добровільних пожертвувань. 

5. Активна співпраця з приватними компаніями за різними напрямами діяльності. 

6. Наявність інноваційних освітніх програм. 

7. Залучення спонсорів, роботодавців. 

Зрештою, ендавменти дадуть можливість розширити доходи вищих навчальних 

закладів, та зроблять освітні установи стійкими до змін у зовнішньому середовищі при 

збереженні основних цілей і завдань її діяльності. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В СИСТЕМІ 

МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті наведено результати аналізу змісту основних релігійно-культурологічних доктрин щодо 

їх впливу на ефективність процесу формування мотивів трудової діяльності. Запропоновано 

класифікацію символічних систем щодо їх місця у вирішенні питань розвитку трудового потенціалу 

соціального об’єкту. Крім того, в статті обґрунтовано припущення про зменшення ролі традицій 

використання та розвитку трудового потенціалу людини у процесі формування мотивів її трудової 

активності. Стаття містить висновки щодо впливу крос-культурних особливостей на формування та 

розвиток мотивів трудової діяльності.  

Ключові слова: мотивація трудової діяльності; інституціональне середовище; ціннісні орієнтації 

особистості; крос-культурі особливості; релігійно-культурологічна доктрина; соціально-економічний 

розвиток. 

 

Moroz V. 

 

THE PLACE AND ROLE OF CROSS-CULTURAL FEATURES IN THE SYSTEM OF 

PERSONALITY'S WORK MOTIVATION: GENERAL THEORETICAL ASPECT 

 
The article presents results of content analysis of major religious and cultural doctrines concerning their 

impact on the effectiveness of the work motives formation. There is advised a classification of symbolic systems 

for their place in matters of labor potential development of a social object. In addition, there is given an 

assumption of diminishing the role of traditions and the use of labor potential in the formation of human motives 

of labor activity. This article contains findings on the impact of cross-cultural characteristics of the formation 

and development of motives for labor activities.  

Key words: motivation of work; institutional environment; value orientation of personality; cross-culture 

features; cultural religious doctrine; socio-economic development. 

 

Мороз В.М. 

 

МЕСТО И РОЛЬ КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В СИСТЕМЕ 

МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ: 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье представлены результаты анализа содержания основных религиозно-культурологических 

доктрин в контексте их влияния на эффективность процесса формирования мотивов трудовой 

деятельности. Предложена классификация символических систем исходя из их места в решении 

вопросов развития трудового потенциала социального объекта. Кроме того, в статье обоснованно 

предположение об уменьшении роли традиций использования и развития трудового потенциала человека 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
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в процессе формирования мотивов его трудовой активности. Статья содержит выводы относительно 

влияния кросс-культурных особенностей на формирование и развитие мотивов трудовой деятельности. 

Ключевые слова: мотивация трудовой деятельности; институциональная среда; ценностные 

ориентации личности; кросс-культуре особенности; религиозно-культурологическая доктрина; 

социально-экономическое развитие. 
 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. У межах останньої хвилі міграційних процесів, навантаження якої на 

соціально-економічну та суспільно-політичну підсистеми європейських країн все далі 

частіше визначають як критичне, проблематика дослідження мотиваційних утворень 

людини щодо її трудової діяльності набуває неабиякої значущості. Суттєве збільшення 

кількості біженців до країн які мають сталий рівень розвитку ринкових та суспільних 

інституцій обумовлює необхідність опрацювання програм адаптування та інтеграції 

мігрантів у межах принципово нової для них інституціональної системи. Уряди країн 

які приймають біженців змушені вирішувати чисельні питання щодо їх розміщення, 

забезпечення житлом та продуктами харчування, навчання та працевлаштування у 

межах національної економіки. Вирішення останнього питання, на нашу думку, є 

найбільш важливим та значущім, адже трудова діяльність мігрантів може бути 

розглянута як джерело для вирішення більшості з названих вище проблем. Разом з тим, 

слід розуміти, що складність працевлаштування мігрантів залежить не лише від стану 

ринку праці тієї чи іншої країни, а у тому числі і від рівня розвитку культури трудової 

діяльності тієї чи іншої людини. Цілком очевидно, що прийняття до уваги 

особливостей формування мотиваційних утворень людини щодо її трудової активності 

може сприяти підвищенню ефективності формування та використання механізмів 

залучення мігрантів з інших країн до трудової діяльності у межах відповідного 

інституціонального середовища. Слід визнати, що крос-культурні особливості 

використання та розвитку трудових можливостей населення, так само як і формування 

мотивів до трудової діяльності на індивідуальному рівні, не обмежуються площиною 

адоптації мігрантів до інституціональних умов тієї чи іншої країни. Проблематика 

впливу цивілізаційно-культурологічного середовища на ефективність формування, 

використання та розвитку трудового потенціалу країни мають неабияку практичну 

значущість для розбудови інституціональної системи держави у відповідності із 

законами архітектоніки.  

На важливість порушеної проблематики для соціально-економічного розвитку 

держави вказує той факт, що відповідні питання знайшли своє відображення у змісті 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Серед пріоритетів реалізації Стратегії 

Президент України визначає 62 реформи та програми розвитку держави, з яких за 

«вектором розвитку» майже половина програмних напрямів розташована у площині 

соціально-економічних відносин [20]. Цікаво, що реформа сфери трудових відносин, до 

компетенції якої належать у тому числі і питання мотивації трудової діяльності, 

позиціонує на восьмому місці серед інших першочергових заходів. Про перебування 

питань реформування сфери трудових відносин серед першочергових напрямів 

діяльності органів державної влади, може свідчити і факт прийняття Верховною Радою 

05.11.2015 р. у першому читанні нового проекту Трудового кодексу [6]. Така увага 

законодавця саме до проблематики реформи сфери трудових відносин може бути 

пояснена через призму її значущості для вирішення питань підвищення продуктивності 

праці. На переконання С.А. Єрохіна «продуктивність діяльності визначається: по-

перше, спрямованістю мотивів, їхнім змістом; по-друге, ступенем активності і 

напруженості мотивів, що в цілому складає своєрідність мотивації особистості» [10, 

с. 21]. Отже, дослідження природи виникнення та напрямів розвитку трудової 
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активності соціального об’єкту, на тому чи іншому рівні прояву соціально-економічних 

відносин, є актуальним напрямом в організації наукових пошуків. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Дослідження проблематики мотивації трудової діяльності, у тому чи іншому аспекті 

прояву її складного та багатогранного змісту, не є принципово новим напрямом в 

організації наукових пошуків у межах економічної наукової думки. В основу сучасних 

наукових досліджень вище зазначеної проблематики, були покладені роботи М. 

Армстронга [1], М. Вебера [5], П. Друкера [9], Д. Макклеланда [13], А. Маслоу [14], А. 

Сміта [19], А. Файоля [21] та інших дослідників. У контексті порушеної проблематики, 

заслуговують на увагу наукові публікації Ю.М. Барського [3], А.В. Базилюк [2], Д.П. 

Богині [4], З.В. Герасимчук [7], В.М. Гриньової [8], С.А. Єрохіна [10], Г.Т. Куліковa 

[12], В.М. Нижник [17], М.В. Семикіної [18], Л.П. Червінської [22], А.В. Череп [23] та 

багатьох інших вчених.  

Крім того, слід прийняти до уваги, що питання мотивації трудової діяльності все 

далі частіше стають предметом наукових дискусій під час роботи науково-

комунікативних заходів. Серед останніх науково-практичних конференцій, тематична 

спрямованість яких була пов’язана з обговоренням природи та умов виникнення 

мотивів до трудової діяльності слід виділити: міжнародну конференцію «Нематеріальна 

мотивація – тренди, відомі сьогодні» (27.03.2015, м. Київ – Віче консалтинг) [16]; 

міжнародну конференцію «Інструменти матеріальної і нематеріальної мотивації» 

(16.04.2015, м. Москва – LBS International Conferences за участтю компанії Business 

Relations) [11]; міжнародну науково-практичну конференцію «Інновація та мотивація» 

(29.04.2015, м. Лондон – Universities UK) [24]. Серед найбільш очікуваних науково-

комунікативних заходів цього року, тематична спрямованість яких пов’язана з 

обговоренням проблематики мотивації трудової діяльності, слід виділити міжнародну 

науково-практичну конференцію «Суспільство яке змінюється» (13–14.11.2015, м. Київ 

– Університет соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS, Польща) за участую 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) [25].  

Про значущість питань мотивації трудової діяльності у межах економічної 

наукової думки свідчить і той факт, що відповідна проблематика перебуває в епіцентрі 

наукових досліджень відомих економічних шкіл. Останнім часом увагу дослідників 

привертають способи активації трудової діяльності людини з урахуванням норм та 

практик (традицій) того цивілізаційно-культурологічного середовища у межах якого 

були сформовані якісні та кількісні характеристики трудового потенціалу того чи 

іншого соціального об’єкту, а також з прийняттям до уваги соціально-психологічних та 

суспільно-політичних аспектів його розвитку. Приймаючи до уваги вище наведене 

можемо констатувати той факт, що обраний нами предмет наукового пошуку є не лише 

актуальним з огляду на існування суттєвих потенціалів для розвитку теоретико-

методологічного підґрунтя щодо розгляду порушеної проблематики, а і практично 

значущим для суспільно-економічного розвитку держави та її регіонів. На наше 

переконання, результати дослідження проблем мотивації трудової діяльності можуть 

сприяти удосконаленню змісту норм та правил інституціонального середовища у межах 

якого відбувається формування, використання та розвиток трудового потенціалу 

людини. 

Цілі статті. З’ясувати потужність та спрямованість прояву окремих крос-

культурних особливостей у функціонуванні та розвитку системи мотивації трудової 

діяльності особистості у межах інституціонального середовища окремої країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням 

отриманих наукових результатів. У досліджені висунуто гіпотезу, що цивілізаційно-

культурологічне середовище, у межах якого відбулось формування трудового 
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потенціалу людини, не дивлячись на свою визначальну роль у процесі формування 

мотивів трудової діяльності, поступово втрачає свою цінність для практики реалізації 

трудового потенціалу. Іншими словами, ми припускаємо, що на сучасному етапі 

розвитку соціально-економічних відносин, традиції формування, використання та 

розвитку трудового потенціалу людини все далі частіше втрачають свою значущість в 

процесі формування мотивів трудової активності. У якості підґрунтя для розв’язання 

порушеної проблематики нами були обрані результати попередньо отриманих 

теоретичних узагальнень щодо релігійно-культурологічних особливостей відношення 

людини до трудової діяльності, а також результати масштабного за колом свого 

охоплення авторського дослідження «Оцінка рівня розвитку трудового потенціалу 

особистості», проведення якого відбулось за участю громадян України, Латвії та 

Фінляндії. Дослідження відбулось за сприянням та безпосередньою участю кафедри 

менеджменту Інституту транспорту та зв’язку (м. Рига, Латвія) та департаменту 

менеджменту Університету прикладних наук Савонія (м. Варкаус, Фінляндія). За 

результатами дослідження та порівняння окремих норм релігійно-культурологічних 

доктрин щодо трудової діяльності, а також визначення її місця та ролі в житті людини 

було встановлено таке. 

По-перше, серед елементів національної культури, які тим чи іншим чином 

впливають на формування, використання і розвиток трудового потенціалу особистості 

(суспільства), найбільшу силу маю саме ті, які за природою свого виникнення (за 

змістом) можуть бути віднесені до релігійно-культурологічної системі суспільного 

життя. Релігійні символи визначають концептуальну основу (на підсвідомому рівні 

світосприйняття особистістю практик взаємодії суспільного та приватного, духовного 

та матеріального, соціального та індивідуального) для становлення та розвитку системи 

ціннісних орієнтацій людини і суспільства. Відповідна система цінностей, у свою 

чергу, впливає на соціальні норми і трудові традиції, які можуть (повинні) бути 

покладені в основу мотиваційного механізму стимулювання трудової активності членів 

суспільства з боку держави. Таким чином, існуюча, релігійно-культурологічна система 

народу може бути розглянута на рівні джерела для розвитку його трудового потенціалу. 

Кореляція напрямів розвитку національного інституційного середовища з традиційною 

системою ціннісних орієнтацій народу, визначає динаміку формування, використання 

та розвитку трудового потенціалу суспільства. На жаль, національне нормативно-

правове поле України, як результат дії організаційно-правового механізму державного 

управління, у межах свого формування, не відповідало традиціям релігійно-

культурологічної моделі українського народу. В умовах такої невідповідності, а ні 

держава, а ні суспільство не можуть розраховувати на високу ефективність процесу 

розвитку і використання трудового потенціалу особистості. Отже цілком, логічно, що 

вітчизняне інституційне середовище, враховуючи невідповідність у своїй першооснові, 

системі ціннісних орієнтацій українського народу (в тому числі і релігійно-

культурологічним особливостям розвитку), не може забезпечити достатню 

ефективність процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу. 

Безумовно, ми не стверджуємо, що невідповідність інституціонального середовища 

існуючим релігійно-культурологічним мотиви трудової діяльності є основною 

(визначальною) перешкодою для формування мотивів трудової діяльності, а лише 

звертаємо увагу на той факт, що така невідповідність може бути розглянута на рівні 

однієї з детермінант відповідного феномену, існування якої суттєво впливає на 

ефективність процесу перетворення мотивів трудової діяльності безпосередньо на саму 

трудову діяльність.  

По-друге, приймаючи до уваги той факт, що релігійно-культурологічний аспект 

відіграє суттєву роль не лише у процесі формування трудового потенціалу людини, а і 
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у визначенні її стійких поведінкових стереотипів, вважаємо за необхідне, 

класифікувати релігійно-символічні системи з прийняттям до уваги їх потенціалу для 

вирішення питань формування мотивів трудової діяльності. У якості підґрунтя для 

формулювання нижче наведених узагальнень нами були використані результати 

аналізу змісту символічних систем щодо місця та ролі праці та трудового потенціалу в 

житті людини. Слід звернути увагу, що наведена класифікація є досить умовною, та 

такою, що відображає позиціонування релігійно-культурологічних систем за напрямом 

відповідності їх змісту теорії та практиці формування мотивів трудової діяльності. 

Отже, в контексті визначення відповідності релігійно-культурологічної системи питань 

ефективності процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу, ми 

виділили такі основні групи: 1) традиційна система ціннісних орієнтацій суспільства 

(особистості) максимально сприяє ефективному вирішенню питань розвитку трудового 

потенціалу (іудаїзм, протестантизм); 2) традиційна система ціннісних орієнтацій 

суспільства (особистості) створює умови для ефективного вирішення питань розвитку 

трудового потенціалу (ісламізм, католицизм), 3) традиційна система ціннісних 

орієнтацій суспільства (особистості) не стримує процес вирішення питань розвитку 

трудового потенціалу (православ’я, буддизм). Таким чином, ті питання трудового 

потенціалу, які не можуть бути вирішені (або не вирішуються ефективно) на рівні 

релігійно-культурологічної системи, повинні бути вирішені за допомогою національної 

інституційної системи, яка за принципом свого формування, повинна відповідати 

законам архітектоніки. Відповідно до наведеної класифікації, православна доктрина 

християнства має більш обмежені можливості щодо ефективності впливу на процес 

формування та розвитку мотивів трудової діяльності у порівнянні з іншими, а отже, 

держава, як інститут соціальної системи суспільства, має взяти на себе відповідну 

частку компетенції та відповідальності у вирішенні питань трудового потенціалу 

особистості (суспільства). 

По-третє, православна система ціннісних орієнтацій, яка є домінуючою на 

території сучасної України, не вирішує у повному обсязі питання забезпечення 

ефективності дії мотиваційної системи стимулювання трудової діяльності, що 

обумовлює необхідність її посилення наприклад за рахунок нового за принципом дії, 

але органічного за змістом до традиційної системи світоглядних орієнтацій 

особистості, механізму регулювання відповідних процесів. Разом з тим, введення 

нового механізму може порушити існуючу систему норм та правил, яка хоча і не 

повністю відповідає за своїм змістом традиціям релігійно-культурологічної системи 

українського суспільства, але вже досягла певного рівня розвитку і стану стабільності, 

що забезпечує передбачуваність відповідних трансформаційних перетворень в 

контексті визначених векторів цивілізаційного розвитку. При цьому слід пам’ятати, що 

з економічної точки зору, православна доктрина частіше критикується саме за «свою 

слабкість та непродуктивність трудової етики на противагу протестантизму. Навіть 

конфуціанська трудова етика, яка містить традицію методичного самовипробування, 

стоїть ближче до протестантизму, ніж православ’я, яке передбачає «рівність на фініші» 

тобто знаходиться в повному протиріччі з духом капіталізму» [15, с. 42]. Саме тому, 

використовувана сьогодні мотиваційна модель стимулювання трудової активності, 

вимагає постійного коректування та вдосконалення з прийняттям до уваги рівня 

розвитку суспільно-економічних відносин та їх відповідності символічній системі 

православ’я. Основним суб’єктом такої діяльності має стати держава. Зміст останньої 

тези було підтверджено результатами аналізу відповідей респондентів у межах 

презентованого вище опитування.  

Висновки. Наведені узагальнення та сформульовані попередні висновки 

створюють підґрунтя для розуміння місця та ролі релігійно-культурологічної доктрини 
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у формуванні мотивів трудової діяльності. Безумовно, зміст цього твердження не є 

новим для економічної наукової думки. Свого часу, М. Вебер у своїй відомій праці 

«Протестантська етика і дух капіталізму» звернув увагу на залежність трудової 

активності людини, а відповідно і процесів формування мотивів трудової діяльності, 

від змісту її релігійних уявлень [5]. Повертаючись до порушеної нами проблематики 

формування мотивів трудової діяльності у мігрантів, зміст релігійно-культурологічної 

доктрини яких, як правило, не є тотожнім до змісту системи ціннісних орієнтацій 

громадян тієї країни, на територію якої прибув переселенець, можемо припустити той 

факт, що: 

1) в основу формування мотивів трудової діяльності покладено відносно стійки 

процеси, природою виникнення яких є необхідність задоволення потреб людини. 

Формування змісту потреб та розбудова індивідуальних механізмів їх задоволення 

відбувається під впливом релігійно-культурологічної доктрини, практика 

світосприйняття у межах якої, так само як і її норми щодо місця і ролі трудової 

діяльності у житті людини, є підґрунтям для розвитку особливостей властивостей 

нервової системи (сила – слабкість; рухомість (динаміка) – інертність (пасивність) 

тощо). Усвідомлення людиною норм та традицій відповідної символічної системи може 

бути розглянуто на рівні елементу механізму формування відповідного за своїм змістом 

мотиву; 

2) виникнення необхідності у задоволення потреби може бути основою для 

формування мотивів трудової діяльності лише за умови якщо трудова активність 

людини може забезпечити зняття так званої потребністної напруги, тобто трудова 

діяльність людини сприятиме досягненню нею встановленої мети. Цілком очевидно, 

що формулювання людиною мети свого існування, визначення її змісту і механізмів 

досягнення, перебуває під впливом релігійно-культурологічної доктрини. Таким чином, 

потужність мотивів трудової діяльності залежать, з одного боку, від значущості того чи 

іншого сенсу для людини, а з іншого – від можливості актуалізації відповідного сенсу 

через трудову діяльність; 

3) формування мотивів трудової діяльності залежить не лише від поведінкових 

реакцій людини, зміст та прояв яких відбувається у площині індивідуальної психології, 

а у тому числі і від норм та традицій соціально-економічної та суспільно-політичної 

підсистем суспільства, особливості функціонування яких, у свою чергу, можуть бути 

розглянути через призму релігійно-культурологічної доктрини. Можемо припустити, 

що мотивація трудової діяльності може бути розглянута не лише у якості складного 

психологічного механізму, функціонування якого забезпечує задоволення конкретних 

потреб людини, а у томі числі й у вигляді мотиваційного механізму публічного 

управління суспільним розвитком або мотиваційного механізму стимулювання 

трудової активності; 

4) мотивація трудової діяльності залежить як від можливості результатів трудової 

активності задовольнити потреби людини (розуміння людиною сенсу трудової 

діяльності та її суб’єктивної значущості), так і від соціальної значущості результатів 

труда (усвідомлення людиною суспільних наслідків власної трудової активності). 

Іншими словами, рівень схвалення суспільством очікуваних або отриманих результатів 

трудової діяльності людини може бути розглянутий на рівні одного з факторів, зміст 

якого визначає її задоволеність отриманим результатом. Отже, думка соціального 

оточення власника трудових можливостей може бути розглянута на рівні одного з 

джерел формування мотивів трудової діяльності. Ця теза буде підтверджена 

наведеними нами у другій частині цієї публікації під час аналізу та порівняння 

відповідей респондентів з України, Фінляндії та Латвії. 



Економічний форум 1/2016 

 
 

361 
 

5) виникнення та подальше підкріплення мотивів трудової діяльності може бути 

розглянуто через призму сприйняття сенсу труда, тобто його призначення (наприклад, 

труд, як: умови виживання людини; зобов’язання (борг) людини перед родиною, 

громадою, державою та суспільством; повинність (обумовлено природою існування 

людини); виробнича і технологічна необхідність (людина як фактор ефективного 

виробництва); соціально-економічна потреба та механізм отримання статусу у межах 

суспільної ієрархії; умова розвитку особистості тощо). Домінування того чи іншого 

напряму у розкритті змісту трудової діяльності обумовлено традиціями релігійно-

культурологічної доктрини та нормами так званої суспільної моралі. 

Вище наведені узагальнення не можуть бути визначені як остаточні, адже 

економічна наука, у межах відповідного змістовного спрямування, продовжує пошук 

відповіді на питання формування умов та розвитку механізмів мотивації трудової 

діяльності. На цьому етапі нашого дослідження ми не лише визнаємо факт існування 

крос-культурних особливостей у процесі формуванні та розвитку мотивації трудової 

діяльності, а і звертаємо увагу на значущість місця та ролі релігійно-культурологічної 

доктрини у підкріпленні відповідних мотивів. 

Серед перспективних напрямів в організації наукових досліджень слід виділити 

перш за все ті, зміст яких пов’язано з визначенням умов ефективності функціонування 

трудових відносин у межах змісту домінуючої на окремій території символічної 

системи. Крім того, досить цікавим напрямом в організації наукових пошуків щодо 

порушеної проблематики може стати обґрунтування змісту законів архітектоніки, 

прийняття та розвиток яких, у кінцевому випадку, може забезпечити не лише 

досягнення мети реалізації Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», а і сприяти 

удосконаленню вітчизняного інституціонального середовища за напрямом його 

відповідності кращим світовим зразкам. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА  

 

 
В статье обоснована важность реализации практик социальной ответственности. Приведены 

стандарты корпоративной социальной отчетности. Осуществлена оценка современного уровня 
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. Загострення протиріч соціального та 

економічного розвитку економіки в поєднанні з політичними негараздами вимагають 

розробки нових підходів до ведення господарської діяльності. На думку експертів, 

головним стримуючим чинником сталого розвитку країни є відсутність реальної 

зацікавленості владних структур у налагодженні прозорих партнерських відносин з 

підприємцями [1], основою яких повинна стати соціальна відповідальність (СВ). Варто 

додати, що відповідно до матриці бізнес-можливостей СВ для компаній країн, що 

розвиваються, перевагами від використання практик СВ у своїй діяльності є [2]: 

експансія на зовнішні ринки збути внаслідок дотримання міжнародних стандартів; 

розробка та підтримка позитивного іміджу компанії з одночасним підвищенням 

лояльності клієнтів, партнерів та персоналу; підвищення вартості бренду; оптимізація 

бізнес-процесів; зростання продуктивності праці та прибутковості діяльності; дієвий 

ризик-менеджмент; можливості додаткового фінансування за рахунок коштів 

спеціалізованих фондів для реалізації соціальних інвестицій. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 

Враховуючи вимоги міжнародного середовища щодо формування та поширення 

практик СВ, а також необхідність позиціонування України у глобальному бізнес-

середовищі як надійного партнера, теоретико-методологічні та практичні аспекти СВ 

знаходяться в центрі уваги різноманітних інтелектуальних воркшопів. Також Україною 

підтримано основні глобальні ініціативи у сфері СВ: Глобальний договір ООН [3], 

Керівництво для мультинаціональних підприємств ОЕСР [4], Всесвітню раду бізнесу зі 

сталого розвитку [5], Принципи ООН з СВ інвесторів [6]. Варто відмітити, що у 

багатьох розвинутих країнах, наприклад, Данії, Швеції, Фінляндії, Франції, Норвегії, 

оприлюднення нефінансової звітності є обов’язковим для державних підприємств. 

Тому певного поширення набули стандарти соціальної звітності: Глобальні ініціативи 

зі звітності [7], Міжнародний стандарт ISO 26 000 «Керівництво по СВ» [8], Рамковому 

Стандарті АА 1000 [9], Соціальна звітність 8000 (SA 8000) [10]. 

В науковому середовищі сформувалось розуміння, що соціальне партнерство та 

соціальна відповідальність є найбільш ефективними проявами взаємодії бізнесу та 

суспільства [11, c. 247], в тому числі, оскільки виконує наступні функції: іміджеву, 

рекламну, інформаційну, комунікативну, культурно-просвітницьку, пропагандистську в 

контексті концепції соціально-відповідального піару. Відповідно затвердження 

українського бізнесу на міжнародному рівні вимагає підвищеної уваги до питань СВ. 

Метою статті є оцінка особливостей та сучасного рівня соціальної 

відповідальності у світі, а також масштабів поширення даних практик в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. У світовій практиці прийнято розглядати СВ у 

контексті сталого розвитку. Так, Стратегією Європейської комісії з корпоративної СВ 

(на 2011–2014 рр.) [12] затверджено пріоритети у сфері СВ, які мають виконуватись як 

країнами-членами Європейського союзу, так і країнами-партнерами програми 

Сусідства, до яких відноситься і Україна. Особливу увагу зосереджено на процесах 

здійснення державних закупівель, забезпечення сталого розвитку, формування та 

реалізації економічної та соціальної політики, сприяння збереженню навколишнього 

середовища, забезпечення рівноправності та дотримання прав людини, захисті прав 

споживача. 
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Для популяризації ідеї СВ на міжнародному рівні та оцінки її результативності, 

окрім запровадження стандартів корпоративної соціальної звітності, розроблено також 

низку рейтингів. Так, починаючи з 1999 року, швейцарська компанія RobecoSAM, що є 

відомим світовим інвестиційним консультантом, здійснює щорічну оцінку 

корпоративної стійкості, яка формує основу для розрахунку Індексу стійкості Доу-

Джонса [13]. На думку фахівців компанії, окрім фінансових показників корпоративної 

стійкості, важливими є також економічні, екологічні та соціальні аспекти діяльності. 

Тому, соціально відповідальний інвестор повинен відмовити в інвестуванні при 

наявності наступних характеристик: недобросовісна ділова практика та порушення 

вимог чинного законодавства; спричинення шкоди суспільству (алкогольна та 

тютюнова промисловість, торгівля зброєю тощо); порушення екологічної безпеки; 

аморальна діяльність (співпраця з диктаторськими урядами, досліди на тваринах, 

протидія профспілкам, використання недосконалості законодавства країн, що 

розвиваються тощо). 

Одним із відомих американських інструментів оцінки соціальної відповідальності 

та етичності діяльності компаній є рейтинг «World’s Most Ethical Companies» [14], 

метою якого є створення, впровадження та обмін найкращими практиками в галузі 

ділової етики, корпоративної соціальної відповідальності, боротьби з корупцією та 

сталого розвитку. За результатами рейтингу в 2015 році було визнано лауреатами 132 

компанії з 21 країни і п’яти континентів, які здійснюють діяльність у понад 50 галузях. 

Однак, вітчизняні компанії в даному рейтингу не представлені. Переважна більшість 

компаній розташовані в США (від 64 з 92 у 2007 році до 98 з 132 у 2015 році). Рейтинг 

формується за допомогою оцінки відповідності дій компаній на наступними 

напрямами: 

- етика та дотримання програм (сукупність вимог до процесу складання та 

моніторингу виконання програм); 

- корпоративне громадянство та відповідальність (оцінка впливу діяльності 

компанії на стійкий розвиток суспільства та соціальну відповідальність, а також 

дослідження підзвітності та прозорості діяльності); 

- культура етики (оцінка наявної корпоративної культури, етики поведінки, 

дотримання норм законодавства); 

- управління (оцінка якості системи управління компанією та ризиками); 

- лідерство, інновації та репутація (оцінка репутації компанії для всіх 

зацікавлених осіб). 

Участь у Глобальному договорі ООН (ГД) є добровільною ініціативою, відкритою 

для будь-якої компанії, яка серйозно ставиться до соціальної відповідальності та прагне 

виконувати принципи ГД у власній діяльності. Дана ініціатива дозволяє налагодити 

зв’язки компаній із зацікавленими особами, які можуть переглядати профіль компанії. 

Відповідно, метою участі є забезпечення сталого розвитку шляхом відповідального та 

інноваційного лідерства. Десять принципів ГД орієнтовані на втілення практик 

відповідального бізнесу у таких сферах як: права людини, стандарти праці, екологічна 

відповідальність та боротьба з корупцією. 

Якщо взяти до уваги, що кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України на початок 2015 року складала 1331230 одиниць 

[15, с. 51], то питома вага соціально-відповідальних складає лише 0,02 %. Перша 

вітчизняна компанія приєдналась до ініціативи ГД у 2005 році (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Динаміка приєднання українських партнерів до ініціативи Глобального договору ООН* 

Рік приєднання 
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Академічні установи 13     2 4 3 2 1 1  

Фонди 7      2 4  1   

Місцеві НГО 73  9 7 13 1 3 28 8 4   

Установи державного сектора 18    2   14 2    

Місцеві бізнес-асоціації 17  10 3  3      1 

Місцеві профспілки 2  1  1        

Малий та середній бізнес 66 1 12 5 17 7 6 3 7 3 5  

Мікропідприємства 1  1          

Великий бізнес 54  13 11 11 4 6 5  2 2  

Глобальні НГО 7      1 4 2    

Всього 258 1 46 26 44 17 22 61 21 11 8 1 

* складено автором з джерел [3] 

 

З поміж вітчизняних партнерів Глобального договору ООН найбільшу частку 

складають: місцеві НГО (28,29 % від загальної кількості українських партнерів), малий 

та середній бізнес (25,58 %) та великий бізнес (20,93 %). Найменшу частку складають: 

мікропідприємства (0,39 %), місцеві профспілки (0,78 %), фонди (2,71 %) та глобальні 

НГО (2,71 %). Проведений структурний аналіз бізнес середовища засвідчив найбільшу 

зацікавленість даною ініціативою серед компаній, що виробляють промислові товари та 

послуги (22,31 %). Найменша зацікавленість – у компаній, що працюють у сфері 

будівництва, комунальній та туристичній сферах (по 1,65 % кожна сфера) (рис. 1). 
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Рис. 1 Галузева приналежність вітчизняних підприємств, що приєднались до 

ініціативи Глобального договору ООН* 
* складено автором з джерел [3] 

 

Проте, на нашу думку, одного лише факту приєднання та декларування намірів 

недостатньо. Значно важливішим є доведення заявлених пріоритетів розвитку у 

повсякденній діяльності. Тому вельми красномовним є розподіл суб’єктів, що 

приєдналися протягом всього періоду, на активних, неактивних та виключених зі 

списку. Так, лише 12,4 % суб’єктів є активним станом на кінець 2015 року. А це значно 

нижче від показників розвинутих країн світу (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Статус партнерів щодо виконання умов Глобального договору ООН* 
 Всього Виключені Неактивні Діючі 

од. % од. % од. % од. % 

Франція 1847 100 730 39,52 252 13,64 865 46,83 

США 918 100 348 37,91 226 24,62 344 37,47 

Китай 582 100 304 52,23 102 17,53 176 30,24 

Німеччина 514 100 127 24,71 76 14,79 311 60,51 

Великобританія 500 100 177 35,40 85 17,00 238 47,60 

Японія 443 100 216 48,76 8 1,81 219 49,44 

Данія 420 100 103 24,52 35 8,33 282 67,14 

Швеція 269 100 56 20,82 20 7,43 193 71,75 

Україна  258 100 85 32,95 141 54,65 32 12,40 

Швейцарія 178 100 41 23,03 39 21,91 98 55,06 

Польща  162 100 82 50,62 27 16,67 53 32,72 

Нідерланди 145 100 33 22,76 16 11,03 96 66,21 

Норвегія 129 100 31 24,03 17 13,18 81 62,79 

Чехія  33 100 11 33,33 3 9,09 19 57,58 

Світ  20834 100 7510 36,05 4591 22,04 8733 41,92 

* складено автором з джерел [3] 

 

Варто додати, що з 32 українських активних партнерів, які щорічно надають 

звітну документацію та підтверджують причетність до виконання головних принципів 

Глобального договору, 17 – це представники великого бізнесу, 7 – малого та 

середнього, 5 – місцевих НГО, а також по 1 представнику від глобальних НГО, 

академічного середовища та місцевих бізнес-асоціацій. 

Відмінності у рівні соціальної активності підприємств наведених країн 

обумовлений, в тому числі, наявністю та підтримкою різних моделей СВ, що наразі 

склались в закордонній практиці: англосаксонської та континентальної (рис. 2). 

 
Рис. 2 Характеристика моделей СВ* 
* складено автором з джерел [16, с. 56; 17, с. 77] 

 

Моделі соціальної відповідальності 

англосаксонська 

- СВ є моральним обов’язком та добровільною 
ініціативою власників і керівництва компаній; 
- високий рівень громадянської активності 
бізнесу;  
- держава створює умови для реалізації 
практик СВ (податкові та інші стимули для 
компаній, що допомагають у вирішенні 
важливих для держави соціальних питань); 
- пріоритетами є відповідальність перед 
акціонерами та стабільність прибутків. 

континентальна 

- СВ характеризується активною участю 
держави та міжурядових структур та тісними 
соціально-політичними зв’язками між 
державою і бізнесом; 
- компанії зобов’язані зробити внесок у життя 
соціуму; 
- пріоритетами СВ є не лише відповідальність 
перед акціонерами та стабільність прибутків, а 
також питання охорони навколишнього 
середовища та відповідальності перед 
регіонами, де діють компанії. 
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В цілому, американська модель сприяла появі системи інструментів участі бізнесу 

у соціальному житті суспільства шляхом заснування корпоративних фондів (страхових, 

пенсійних, спонсорських). Яскравими прикладами реалізації континентальної моделі є 

правове врегулювання відносин у трикутнику «влада, бізнес, суспільство» у країнах 

Північної та Центральної Європи: в обов’язки Міністерства праці та соціального 

розвитку Італії входить контроль за процесом розвитку СВ та складанням соціальної 

звітності; державна Експертна технічна комісія з СВ Іспанії спостерігає за поєднанням 

економічної та суспільної ефективності компаній [18]; метою державної стратегії СВ 

Литви стало підвищення рівня СВ в країні; створена Міністерством праці Польщі 

робоча група з СВ мала на меті стабілізацію позиції країни у світовому рейтингу 

соціальної благодійності [19]. Також нормативно-правові акти європейських країн 

детально регламентують стандарти у сфері: екологічної діяльності, пенсійного та 

медичного забезпечення тощо. Відповідно, в Україні, як і в Європі державу та бізнес 

сприймають як партнерів задля забезпечення сталого розвитку країни та підвищення 

добробуту громадян. 

Висновки. Зважаючи на поширення пріоритетності концепцій сталого розвитку 

та етичного інвестування, соціально-відповідальні практики господарювання стають 

об’єктивною потребою не лише суспільства, а й підприємств. Тому принцип отримання 

максимального прибутку поступово замінюється на стратегію соціальної 

відповідальності. Прискорення даної тенденції можливе при об’єднанні зусиль влади, 

бізнесу та громади, що дасть можливість розробити дієву національну та корпоративні 

програми розвитку СВ. Наразі важливим є широке інформування суспільства про 

реалізацію соціальних ініціатив, налагодження процесів обміну досвідом з оцінки 

ефективності СВ та формування нефінансової звітності. 
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